12º GP WINTER SPRINT TRIATHLON - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 22 de JULHO de 2018.
Todos os competidores das categorias Faixas Etárias/MTB/Revezamento competirão nas distâncias de
750m de natação em 1 volta, 18,4 km de ciclismo em 2 voltas, e 5 km de corrida em 2 voltas, para todas
as categorias.(As distâncias podem sofrer alterações e aproximações em função da liberação das vias
pelas autoridades de trânsito).

CATEGORIAS:
Faixas Etárias
Masculino - 16/19, 20/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 50/54, 55/59, 60+;
Feminino - 16/19, 20/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 50/54, 55+;
Categoria Mountain Bike: Masculino e Feminino;
Revezamento: categoria única, equipes de 02 ou 03 atletas.
Paratleta
Observações:
Será considerada a idade que o atleta tiver em 31/12/2018;
Estão aptos a participar os atletas com 16 anos completos em 31/12/2018;
Nas categorias MTB-Mountain bike, os pneus devem ser obrigatoriamentecom cravos não é permitido o
uso guidão COM CLIP na Mountain bike.
FORMA DE DISPUTA
GP Summer 2018 - Faixas Etárias, Mountain Bike, Revezamento e Paratleta:
Distância Sprint uso do clip (exceto MTB), guidão aerodinâmico, bicicletas contrarrelógio e rodas serão
LIBERADOS.
Roupa de Borracha Liberada.
PREMIAÇÃO:
TROFÉUS PARA OS 5 PRIMEIROS GERAL Masculino/Feminino.
Faixas Etárias /Mountain Bike/Revezamento e Paratleta: Troféus aos 3 primeiros de cada categoria
masculino/feminino.
MEDALHA DE FINISHER A TODOS QUE COMPLETAREM A PROVA.
INSCRIÇÕES
Lote inicial 50vagas

Individual-Faixas etárias/Mountain Bike: R$ 229,00

Revezamento (02 atletas): R$ 329,00

Revezamento (03 atletas): R$ 429,00

1º Lote fim do lote 50 vagas até 09/05/2018




Individual- Faixas etárias/Mountain Bike: R$ 269,00
Revezamento (02 atletas) R$ 369,00
Revezamento (03 atletas):R$ 469,00

2º Lote 10/05/18 até 10/06/18




Individual-Faixas etárias/Mountain Bike: R$ 309,00
Revezamento (02 atletas): R$ 409,00
Revezamento (03 atletas): R$ 449,00

3º Lote de 11/06/18 até 12/07/18





Individual-Faixas etárias/Mountain Bike: R$ 359,00
Revezamento (03 atletas): R$ 449,00
Revezamento (03 atletas): R$ 499,00

A partir de 13/07/2018 se houver disponibilidade de vagas, todos os valores sofrerão
acréscimo de R$ 100,00 em todas as categorias.

Regras Gerais
É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃODO RSPONSÁVEL PARA
RETIRAR O KIT DO ATLETA;
1.Durante a retirada dos kits, na ausência do atleta, o responsável pela retirada do kit, deve apresentar
AUTORIZAÇÃO enviada por qualquer meio eletrônico para a organização pelo atleta ausente, de maneira
impressa.
2.O responsável pela retirada do kit, ou Kits, será o RESPONSÁVEL pela entrega do kit ao(s) atleta(s)
ausente(s), sendo também sua responsabilidade a conferência dos mesmos;
3. O atleta é o único responsável por todo o seu material dentro da área de transição, não podendo deixar
material necessário na prova fora desta área durante o evento;
4. Todo atleta ao fazer sua inscrição online declara e deve estar ciente do conteúdo deste regulamento, e
está ciente de que alterações ou mudanças podem ser apresentadas e explicitadas no simpósio técnico,
onde serão dadas as informações mais detalhadas sobre o GP Summer 2018;
5. É dever do atleta manter um comportamento adequado em relação aos staffs, organização, fiscais e
outros atletas, sob pena de desclassificação de acordo com o regulamento da CBTri;
6. A inscrição do atleta no GP Summer 2018 implica na sua aceitação a este regulamentoe no seu
entendimento, devendo qualquer dúvida ser esclarecida junto à organização, no Simpósio Técnico;
7. A Organização da prova recomenda que as bicicletas estejam preparadas adequadamente para o
percurso, que inclui subidas e descidas íngremes;
8. O tempo máximo para a conclusão da prova é de 2h. Após este tempo o atleta será desclassificado e
não poderá continuar no percurso;
9. A comissão organizadora é soberana para tomar qualquer decisão em relação ao regulamento antes,
durante e após a prova;
10. Se não for possível nadar, a prova se transformará em 5 km de corrida, 18,4km de ciclismo e mais
2,5km de corrida. Será mantido o critério de pontuação;
11. A inscrição e o número do atleta são pessoais e intransferíveis;
12. O atleta que não retirar o Kit ou chegar atrasado à área de transição não poderá participar da prova;
13. Após o horário de fechamento da área de transição, não haverá mais entrada de atletas na mesma,
estando o atleta automaticamente desclassificado e não poderá participar da prova;
14. O atleta que pular a grade de proteção que cerca a área de transição será desclassificado;
15. A organização não se responsabiliza por materiais de atletas, dentro ou fora da área de transição;
16. Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita
totalmente o regulamento da prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de
seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e
depois da mesma.
17. Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer remuneração/renda que vier a ser
auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão realizada pelos veículos de
comunicação deste país para esta e próximas provas.
18. A participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros, bem
como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da organização da prova.
Acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria com bicicleta e outros meios resultarão na
desclassificação do participante;
Revezamento:
1. É proibida a troca de membro da equipe sem o consentimento e conhecimento da organização, caso
seja identificada a troca, a equipe será automaticamente desclassificada.
2. É obrigatória a entrada de todos os membros da equipe na área de transição juntos até o horário limite.
Caso algum membro não esteja presente a equipe será desclassificada;
3. Na equipeo nadador após iniciar a prova, o atleta seguinte só poderá iniciar a sua parte na prova após
o toque do atleta anterior na área de transição no espaço destinado às equipes de revezamento. Caso o
atleta inicie sem o toque a equipe será desclassificada;
TERMO DE RESPONSABILIDADE - GP Summer Triathlon 2018
No ato da inscrição, o participante automaticamente declara para os devidos fins de direito que está
ciente dos itens abaixo:
1.Não haverá reembolso do valor pago na inscrição em caso de desistência de participação no evento
quando faltarem 30 dias para a sua realização e, não haverá crédito para outro evento.
2. Está ciente de que o evento se trata de uma competição de Triathlon que envolve as modalidades de
natação, ciclismo e corrida.
3. Está em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA.

4. Assume, por livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez, amputação e morte), isentando a
empresa 900 Eventos e Promoções LTDA, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores de toda e
qualquer responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a
sofrer, advindos da participação desta PROVA.
5. A idade mínima para participação segue determinada no item II do regulamento desta prova.
6. A retirada do Kit atleta acontece no dia que antecede a prova, sendo realizada no dia 27/10/2018
exclusivamente na Expo GP no Hotel Mercure em Balneário Camboriú. Não serão entregues kits fora
desse período em nenhuma hipótese.
7. Entendo que todos os materiais e equipamentos necessários para o meu desenvolvimento nesta
PROVA são de minha exclusiva responsabilidade.
8. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA.
9. 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.
10. 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 para a 900
Eventos e Promoções LTDA, organizadores, mídia e patrocinadores.
11. 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 consequência da minha participação nesta PROVA, APÓS A CONFIRMAÇÃO DA
INSCRIÇÃO ON LINE.

