Aquathlon– Bacutia - Guarapari - ES
Informações gerais
Etapa Ünica - 18/02/2018
Inscrições e prazos;
Atletas filiados a FECATRI
Aquathlon principal - Aquathlon iniciante:
Valor R$ 75.00 + taxa de 08/12/17 a 31/12/17
Valor R$ 85.00 + taxa de 01/01/18 a 28/01/18
Valor R$ 95.00 + taxa de 29/01/18 a 17/02/18
Não filiados a FECATRI
Aquathlon principal - Aquathlon iniciante:
Valor R$ 95.00 + taxa de 08/12/17 a 31/12/17
Valor R$ 105.00 + taxa de 01/01/18 a 28/01/18
Valor R$ 115.00 + taxa de 29/01/18 a 17/02/18
Aquathlon principal Revezamento / por pessoa:
Valor R$ 75.00 + taxa de 08/12/17 a 17/02/18
Aquathlon Infântil (até 15 anos):
Valor R$ 60.00 + taxa de 08/12/17 a 17/02/18
Largada: Praia da Bacutia – Guarapari - ES
DISTÂNCIAS:
Aquathlon Aquathlon infantil: 250 mts natação e 800 mts corrida;
Aquathlon Aquathloniniciante: 500 mts natação e 2,5 km corrida;
Aquathlon principal e Aquathlon Revezamento: 1 km natação e 5 km corrida
CATEGORIAS
Aquathlon infantil - 08 a 10 anos / 11 a 13 anos / 14 a 15 anos
Aquathlon Revezamento:Premiação única para as três primeiras equipes.
Aquathlon iniciante: Premiaçao para os 5 primeiros gerais masculinos e femininos.

Aquathlon principal:
Masculino - 16/19–20/24–25/29–30/34–35/39–40/44–45/49–50/54–55/59–60acima.
Feminino - 16/19–20/24–25/29–30/34–35/39–40/44–45/49–50 acima.
CRONOGRAMA DO EVENTO
7:30h – Aquathlon infantil:
8:10h- Aquathlon Iniciante:
9h– Aquathlon principal e Aquathlon Revezamento:
11h30 - Premiação
RETIRADA DE KIT:
Data: 16 de Fevereiro (sexta feira)
Local:Loja Mult Esporte Bike Shop de Vitória/ES.
Telefone: 3072-8880
Horário: 16h às 17h
Simpósio Tecnico:Loja Mult Esporte Bike Shop de Vitória/ES.
Documentos necessários para a retirada do kit:
• Comprovante de Inscrição e de pagamento ou autorização de Retirada de Kit por Terceiros;

Premiação Aquathlon principal:
Do 1º ao 5º Geral masculino e femininoreceberão troféus.
Do 1º ao 3º de cada categoria de “feixa etaria”masculino e femininoreceberão medalhas.
Premiação Aquathlon iniciante:
Do 1º ao 5º Geral masculino e feminino receberão troféus.
OBS: não terá premiaçào por categoria.
Premiação Aquathlon Revezamento:
Do 1º ao 3º Geralreceberão Medalhões.
OBS: Nas provas de revezamento a premiação será pra as tres primeiras equipes a completarem independente
da formação.
PremiaçãoAquathlon infantil:
Do 1º ao 5ºna masculino e feminino.(08 a 10 anos / 11 a 13 anos / 14 a 15 anos)receberão medalhas.
*Todos os atletas receberão medalhas de participação.

Regras gerais da Natação
Está permitido a utilização da roupa de borracha em qualquer temperatura da agua.
É obrigatório a utilização da touca de natação.
É permitida a utilização de óculos de natação e também clipe de nariz.
Todos os atletas deverão contornar obrigatoriamente as boias do percurso de natação demarcadas pela organização.
O atleta poderá se utilizar de qualquer estilo propulsivo para mover-se na água.
Não é permitido a utilização de qualquer material para ajudar na propulsão como palmar, pé de pato, etc..

Regras gerais da Corrida
É obrigatória correr de Tenis.
É obrigatório correr com o numero fornecido pela organização afixado a frente.
Não é permitido qualquer tipo de auxilio externo.
Não é permitido correr utilizando aparelhos de som(MP3, etc...)
Não é permitido correr de dorço nú.

Inscrições
Campeonato Capixaba de Aquathlon 2017

