
 
 
 

 
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO 1a ETAPA 

 

O Circuito Duathlon Arena é uma competição esportiva de realização da Ativos 

Eventos. 

 

1 – Das Inscrições 

 Estarão abertas as inscrições no período de 1/4/2019 a 7/6/2019 ou até 

atingir o limite técnico de vagas – 200 (duzentas vagas). 

 As inscrições serão feitas do endereço eletrônico: www.ticketagora.com.br. 

 Poderão inscrever-se na competição os atletas que não estejam cumprindo 

suspensão temporária ou definitiva, em todas as esferas municipal, 

estadual, nacional e mundial, em qualquer federação participante do COI 

(Comitê Olímpico Internacional). 

 Será considerado devidamente inscrito o atleta que no período 

determinado da inscrição acessar o site www.ticketagora.com.br, fazer a 

inscrição e efetuar o pagamento devido. 

 

2 – Dos Valores 

 Taxa única R$ 200 (duzentos reais). 

 Não haverá devolução do valor da taxa de inscrição. 

 

3 – Das Categorias 

 Agrupamento por idade masculino e feminino: 16-19; 20-24; 25-29; 30-34; 

35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-100. 

 Será considerada a idade do atleta em 31/12/2019. 

  

4 – Das Vagas 

 Estarão disponíveis para essa etapa o limite técnico de 200 (duzentas 

vagas). 

 

5 – Da Premiação 



 
 
 

 
 

 Troféus, até a 3a colocação geral, naipes masculino e feminino. 

 Medalhas, categoria de idade, naipes masculino e feminino, até a 3a 

colocação. Não haverá acumulação de premiação. 

 Medalha de finalista a todos que completarem a prova. 

 Camisa de finalista a todos que completarem a prova. 

 

6 – Datas, Horários e Locais 

 A prova será realizada dia 16/6/2019, a partir das 7:00, Arena da Amazônia. 

 O congresso técnico será em 15/6/2019 às 16:00, local Arena da Amazônia 

- Camarote Bossa Nova. 

 O bike check in será em 15/6/2019 às 16:00, local Arena da Amazônia. 

 Por questões logísticas poderá haver alteração nos horários e local do 

congresso técnico, nesses casos será amplamente divulgado a toda 

comunidade. 

 

7 – Entrega do Kit de Competição 

 A entrega de kits será realizada em 15/6/2019 das 15:00 às 19:00, local 

Arena da Amazônia - Camarote Bossa Nova. 

 O bike check in será em 15/6/2019 às 16:00, local Arena da Amazônia. 

 O atleta é responsável por retirar seu kit de competição apresentando 

identificação legal e comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 O kit não poderá ser retirado por terceiros, salvo autorização específica, por 

escrito, com cópia da identidade do atleta e do terceiro. 

 O kit atleta é pessoal e intransferível. O atleta de passar, entregar, doar, 

vender, alugar ou executar qualquer outro meio de permuta/negociação 

estará suspenso e consequentemente não poderá participar das provas 

promovidas pelo organizador dor evento pelo período de 1 (um) ano. O 

participante que ceder seu número de peito para outra será responsável 

por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o 

atendimento e qualquer responsabilidade da comissão organizadora da 

prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na 

prova. A pessoa que transferir o kit de inscrição a terceiros estará sujeito a 



 
 
 

 
 

ação penal de falsidade ideológica amparada pelo Artigo 299 do Decreto 

Lei no 2.848 de 07 de Dezembro de 1940, além de ficar suspenso de realizar 

qualquer competição chancelada pela Federação Amazonense de Triathlon 

por período mínimo de 3 (três) anos. 

 Não haverá entrega de kits no dia da competição. 

 Por questões logísticas poderá haver alteração nos horários e local de 

retirada de kits, nesses casos será amplamente divulgado a toda 

comunidade. 

 

 

 O kit de competição conterá: 

• sacola personalizada (obrigatória área de transição) 

• squeeze 

• número de competição (corrida, capacete e bicicleta – uso 

obrigatório) 

• chip eletrônico retornável (somente no dia da prova) 

 

8 – Do Congresso Técnico 

 É a reunião oficial da prova, de comparecimento obrigatório por parte dos 

atletas, técnicos e treinadores. 

 No congresso técnico serão discutidas a regras gerais e específicas da 

prova, podendo haver mudança de regras, apenas para essa competição 

específica, e informação oficial dos horários de largadas das categorias. 

 O atleta, técnico e treinador deverá esclarecer todas as dúvidas de 

regulamento e percursos. 

 Haverá controle de presença que garante ao atleta o direito a recursos. 

 

9 – Do Registro de Atletas 

 O atleta deverá comparecer a área de registro de atleta para retirar o chip 

de controle eletrônico. 

 O chip faz parte do kit de competição. 

 O chip deverá ser fixado ao tornozelo e usado em todas as etapas da 



 
 
 

 
 

competição. 

 O atleta que perder o chip deverá pagar a taxa de R$ 50,00 (cinquenta 

reais) a título de ressarcimento a empresa de cronometragem. O não 

pagamento da taxa implica na suspensão do atleta nos próximos eventos 

promovido pelo organizador do evento pelo período de 1 (um) ano. 

 Ao final da competição o atleta devolverá o chip e receberá a medalha de 

participação e a camisa de finalista. 

 

10 – Área de Transição 

 O acesso à área de transição será permitido aos atletas devidamente 

identificados, somente com material de competição. 

 Os horários de abertura, fechamento e retirada de material será informado 

no congresso técnico. 

 O atleta será acompanhado por staff até o local identificado para ele. 

 Somente poderá está no local identificado para o atleta o material 

necessário para execução da prova. 

 Todo o material extra deverá está dentro da sacola de competição entregue 

com o kit. 

 O atleta deverá acatar as orientações do staff para posicionar seu material. 

 A organização da prova não se responsabilizará por outros objetos alheio a 

competição que o atleta deixa na área de transição. 

 O atleta deverá retirar o material da área de transição assim que o último 

atleta cruzar a linha de chegada. 

 Outros detalhes serão informados no congresso técnico. 

 

11 – Da competição 

 A prova será executada no formato de super sprint duathlon e possuirá as 

seguintes etapas: Corrida (3km) → Ciclismo (10km) → Corrida (1,5km). 

 

12 – Etapa de Corrida 3km 

 Distância de 3km, será de 2 (duas) voltas em percurso pré-determinado 

balizado por cones. 



 
 
 

 
 

 Após a sinalização do árbitro o atleta deverá dirigir-se até a linha de 

largada. 

Largada da prova será no pórtico identificado, nos horários informados no 

congresso técnico. 

 O número do atleta deverá estar fixado na parte da frente do uniforme 

visível entre o peito e a altura da cintura no sentido horizontal sem, virar o 

número da cabeça para baixo, notificação com parada obrigatória, correção 

da infração ou desclassificação. Poderá utilizar porta número. 

 O atleta não poderá correr descalço em qualquer parte do percurso. 

Penalidade: desclassificação. 

 O atleta pode correr ou caminhar não sendo permitida outra forma de 

deslocamento que não seja o bipedismo não podendo engatinhar ou se 

arrastar. Penalidade: desclassificação. 

 Tempo técnico de segurança: 30 (trinta) minutos após o sinal de largada. 

Depois desse tempo o árbitro chefe de corrida retirará o atleta do percurso, 

caso o atleta insista em continuar a etapa de corrida será desclassificado e 

receberá suspensão por 1 (um) ano dos eventos promovidos pelo promotor 

do evento. 

 O atleta que for retirado da prova após o tempo técnico de segurança ser 

atingido constará no resultado geral da prova com a sigla DSQ que significa 

“disqualified”. O atleta que desistir da prova constará a sigla DNF “do not 

finish”. Essa nomenclatura é definida pela ITU (International Triathlon 

Union). 

  

13 – Etapa de Ciclismo 

 Distância de 10km, serão 4 (quatro) voltas no percurso pré-determinado, 

balizado por cones, devidamente identificado. 

 Permitido uso de bicicletas time trial (TT) mediante assinatura do termo de 

responsabilidade do atleta de uso de equipamento não homologado. 

 Obrigatório uso de capacete rígido e afivelado. 

 Vácuo liberado. O atleta que estiver sendo ultrapassado pelo pelotão 

principal, não poderá seguir no vácuo do pelotão principal, penalidade: 



 
 
 

 
 

desclassificação. 

 É responsabilidade do atleta manter-se no percurso da prova. Penalidade: 

notificação com parada obrigatória, correção da infração, acréscimo de 

tempo ou desclassificação. 

 É responsabilidade do atleta o controle da contagem voltas. Penalidade: 

desclassificação. 

 A organização da prova fará o controle das voltas e não será fornecida aos 

atletas durante a prova. 

Aplicação das regras CBTRI / ITU. 

  

14 – Etapa de Corrida 1,5km 

 Distância de 1,5km, será de 1 (uma) voltas em percurso pré-determinado 

balizado por cones. 

 O número do atleta deverá estar fixado na parte da frente do uniforme bem 

visível entre o peito e a altura da cintura no sentido horizontal sem, virar o 

número da cabeça para baixo, notificação com parada obrigatória, correção 

da infração ou desclassificação. Poderá utilizar porta número. 

 O atleta não poderá correr descalço em qualquer parte do percurso. 

Penalidade: desclassificação. 

 O atleta pode correr ou caminhar não sendo permitida outra forma de 

deslocamento que não seja o bipedismo não podendo engatinhar ou se 

arrastar. Penalidade: desclassificação. 

Limite técnico de segurança 1:30 (uma hora e trinta minutos) após a largada 

inicial. Depois desse limite técnico o árbitro chefe da corrida retirará o atleta 

do percurso, caso o atleta insista em continuar a etapa de corrida será 

desclassificado e receberá suspensão por 1 (um) ano dos eventos 

promovidos pelo organizador do evento. 

 O atleta que for retirado da prova após o tempo técnico de segurança ser 

atingido, constará no resultado geral da prova a sigla DNF “do not finish”. 

Essa nomenclatura é definida pela ITU (International Triathlon Union). 

 

15 – Chegada 



 
 
 

 
 

 O atleta deverá obrigatoriamente cruzar o pórtico de chegada, por dentro 

do corredor de cones, sob o Pórtico de Chegada (funil de chegada). 

 Após a chegada do atleta é proibido correr no percurso da competição, o 

atleta será advertido e se for o caso penalizado com desclassificação. 

 A não passagem pelo pórtico de chegada acarretará sua desclassificação 

por desistência da prova. 

 

16 – Retirada do Material da Área de Transição 

 Será liberada após o último atleta ter finalizado a prova. 

 Aguarda autorização do árbitro chefe de transição. 

 Acesso é permitido apresentando numeração de peito. 

 Após 30 (trinta) minutos da autorização da retirada do material da área de 

transição, todo material que não tiver sido retirado será recolhido pelo 

árbitro de transição e será cobrada taxa de transporte no valor R$ 100,00 

(cem reais) a título de armazenagem do material. 

 

17 – Cerimônia de Premiação 

 Para receber a premiação, no pódio, o atleta deverá estar com trajes 

adequados à ocasião. 

 Por ordem serão chamados aos pódio: os 3 (três) primeiros colocados geral, 

masculino e feminino; após a composição do pudim dos três primeiros os 

demais atletas serão agrupados por categorias de idade (5 em 5 anos), não 

permitindo acumular premiação. 

 

18 – Regra Geral 

 Todos os atletas estão sujeitos as regras de competição desde a inscrição 

até o encerramento da prova, após a premiação. 

 Haverá contratação de seguro para os atletas que estiverem competindo 

na prova. 

 Caso árbitro não tenha condições de penalizar o atleta durante a 

competição, esta penalização poderá ser aplicada do acréscimo de tempo 

ao tempo final do atleta, conforme avaliação do Árbitro Geral da Prova. 



 
 
 

 
 

 Caso o atleta julgue necessário deverá encaminhar recurso, em formulário 

próprio, e entregue ao Árbitro Geral da Prova, mediante o pagamento da 

taxa R$ 100,00 (cem reais), até 30 (trinta) minutos após a apresentação 

dos resultados extra-oficiais. 

 O juri de competição é o colegiado responsável por jugar os recursos 

apresentados. Será formado pelo: Delegado Técnico, Árbitro Geral da 

Prova,  1 (um) representante da Federação Amazonense de Triathlon e 1 

(um) representante dos atletas. Havendo impedimento do representante da 

federação e ou representate dos atletas, será escolhido 1 (um) árbitro 

credenciado pela CBTRI para substituir o devidorepresentante. 

 A arbitragem e a organização têm soberania absoluta para tomada de 

decisão antes, durante e depois da prova; 

 Os casos omissos a este regulamento, serão decididos tendo como base às 

regras de competição da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTRI) e da 

International Triathlon Union (ITU) 

 Fica eleito o foro da comarca de Manaus/AM, para dirimir quais dúvidas a 

respeito deste regulamento. 

 



 
 
 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu: "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO 

para os devidos fins de direito que: 

1. Estou ciente de que se trata de uma competição desportiva envolvendo corrida, ciclismo e 

corrida que o tempo máximo será 1:30 (uma hora e trinta minutos), com tempo intermediário de 

desclassificação de 30 (trinta) minutos após a largada. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA, e estou ciente que 

não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas conseqüências 

pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), organizador do 

eventos, sócios, colaboradores e patrocinadores. DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE 

por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da 

participação nesta PROVA. 

4. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do Regulamento da PROVA. 

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou 

outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material 

publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e 

também, qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos 

participantes e/ou organizador do evento das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela 

organização ou autoridades, das áreas acima descritas. 

6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores 

de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o 

regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e 

que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais 

inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por 

escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo. 

7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 

regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da 

prova. 

8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do 

evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus. 

9. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança pública todos 

os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos 

despendidos pelo atleta será suportados única e exclusivamente por mim, isentando a Comissão 

Organizadora e a empresa Responsável pelo ressarcimento de qualquer destes custos. 

10. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 

isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier 



 
 
 

 
 

a ocorrer comigo por conseqüência da minha participação nesta PROVA. 

11. Assumo todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer 

outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste evento; antes, durante 

ou depois do mesmo. 

 


