REGULAMENTO AQUATHLON
LOCAL E HORÁRIOS
SESC, Rua Jorge Czerniewicz, 633, Czerniewicz CEP 89255-000, Jaraguá do Sul - SC
Data 19/05/2018 (sábado) a partir da 13h
HORÁRIO DA 1ª LARGADA: 13:30
DISTÂNCIAS
Categorias:
Idades e Revezamentos (Masc, Fem, Misto):
600 m Natação + 3km Corrida
Iniciantes:
300 Natação + 1,5 km Corrida

Kids:
13/15: 300 Natação + 1,5 km Corrida
10/12: 300 Natação + 1,5 km Corrida
08/09: 100 Natação + 1 km Corrida
até 07:050 Natação + 0,5 km Corrida

INSCRIÇÕES
Até dia 30/04 - 1º Lote
Individual – R$ 60,00
Revezamento – R$100,00 (a dupla)
acima de 60 anos – 40,00
até 07/08/09 anos inscrições gratuitas no local
aluno natação SESC – R$ 40,00 (presencial)

Até dia 16/05 2º Lote
Individual – R$ 80,00
Revezamento – R$120 ,00 (a dupla)
acima de 60 anos – 60,00
até 07/08/09 anos inscrições gratuitas no local
aluno natação SESC – R$ 60,00 (presencial)

Obs.: No dia da prova - somente haverá inscrição se ainda houver vaga na bateria, com os seguintes valores:
Individual - R$ 100,00 - Revezamento – R$ 140,00 acima de 60 anos – R$ 70,00
Obs2. Para equipes, a cada 10 inscrições receberá a 11ª gratuita. (informar através do e-mail: atrijar@gmail.com)
As inscrições podem ser feitas: www.focoradical.com.br Na loja SNC em Jaraguá do Sul com os mesmos valores e
datas acima: R.Domingos Rodrigues da Nova, 462 - Centro, Jaraguá do Sul - SC,Telefone:(47) 3374-2318

CATEGORIAS
Masculino e Feminino: até 19 – 20/29 – 30/39 – 40/49 – 50+
Iniciante (categoria única)
Revezamentos: Masculino, Feminino e Misto
Kids: até 07 - 08/09 – 10/12 – 13/15
Obs2.: A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2018
Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/18 terá 20, ele compete na categoria 20/24 anos.

KIT ATLETA
MEDALHA (para os que completarem a prova)

BRINDES (de apoiadores)

PREMIAÇÃO
Medalhas para todos que completarem a prova.
Medalhas de 1 a 3 de cada categoria. (categorias com mais de 10 atletas premiação até o 5º)

REGULAMENTO
Ø LIMITE DE 100 ATLETAS.
Ø A prova será desenvolvida com largadas, as mesmas serão de acordo com o número de participantes.
Ø A etapa da natação ocorrerá em piscina aquecida de 25m, podendo ter até 2 atletas por raia.
Ø As largadas serão com intervalo aproximado de 15 minutos, após o término da bateria anterior.
Ø Obrigatório o uso de touca de natação.
Ø Não será permitido o uso de equipamento auxiliar na natação.
Ø Auxílio de qualquer espécie, este só por membro da organização.
Ø Proibido o atleta ser acompanhado por outro atleta ou pessoas de fora da prova.
Ø O número deverá estar fixado na frente do corpo, durante a etapa da corrida.
Ø Na corrida será obrigatório o uso de camiseta, top ou macaquinho, PROIBIDO correr de torso nú.
Ø O atleta que cortar caminho será desclassificado.
Ø A organização da prova nem os patrocinadores se responsabilizam por nenhum material extraviado ou danificado
dos atletas. (cada atleta deve retirar após a corrida seu óculos e touca de natação)
Ø A organização marcará o tempo do atleta a cada 100m e o atleta será avisado quando faltar 50m para o final. (o
atleta deverá contar suas próprias voltas).
Ø Na categoria revezamento o atleta que irá correr deverá ficar próximo ao seu nadador e ao término o nadador
erguerá a mão para tocar na mão do companheiro, esta é a troca do revezamento

