TRAVESSIA DA LAGOA JUPARANÃ A NADO
LINHARES/ES
EDIÇÃO 2018

PROGAMAÇÃO
7h: Abertura na praia das 3 pontas na Lagoa Juparanã.
8h: Largada dos 1000m. (Sprint)
9h: Deslocamento dos nadadores em embarcação da praia das 3 pontas
na Lagoa Juparanã para a praia do Srº Valdir Sasso onde daremos a
largada ás 9:30h.
10:30h: Concentração dos atletas kids para iniciarmos a mini travessia
150m

REGULAMENTO:
Art. 1º O presente documento ditará as condições e regerá a condução,
TRAVESSIA DA LAGOA JUPARANÃ - LINHARES/ES – EDIÇÃO 2018

Art. 2º A finalidade da TRAVESSIA DA LAGOA JUPARANÃ - LINHARES/ES – EDIÇÃO 2018
fomentar a pratica da natação em águas abertas, promover o turismo e a
proteção de nossas lagoas em Linhares/ES.
O regulamento da TRAVESSIA DA LAGOA JUPARANÃ - LINHARES/ES – EDIÇÃO 2018,
seguirá as normas determinadas abaixo.
·

DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS PROVAS:

Art. 4º A realização da TRAVESSIA DA LAGOA JUPARANÃ - LINHARES/ES – EDIÇÃO
2018 será da empresa compeãotime.

Art. 5º Programação:
7h: Abertura das atividades na praia das 3 Pontas na Lagoa Juparanã, Bairro Canivete.
9h: Deslocamento dos atletas em embarcações da praia das 3 Pontas até a praia da
Lagoa do Waldir Sasso.
9;30h: Largada da travessia largando na Praia do Waldir Sasso e chegando na Praia das
3 Pontas (4000m)
8h: Largada e chegada à praia das 3 Pontas (1000m)
10:30h: concentração do KIDS para mini travessia (150m)
12h: Entrega das premiações.
13h: Encerramento do evento.

Art. 6º O percurso será terá cobertura de barcos particulares, corpo de
bombeiros, caiaques, standaps com e com canoas havaianas em todos
distância e do trajeto, devendo o atleta cumprir e respeitar o percurso
estabelecido.
Art 7º É obrigatório a todos os atletas se apresentarem para a largada com
pelo menos 1 hora de antecedência ao horário previsto para a sua largada.
As informações serão divulgadas pelo pagina do facebook: Circuito de
natação em águas abertas - lagoa Juparanã em Linhares – ES
Art 8º Será liberado o uso de roupa de neoprene ou similar.
Art 9º Somente serão permitidas no perímetro da prova embarcações da
arbitragem, segurança ou devidamente autorizadas pela Organização.
Art 10º Em caso de emergência, o nadador deverá erguer o braço e
sinalizar a um de nossos membros da equipe de socorro e resgate, que um
dos staffs irá até ele e tomará as devidas providências para prover o
socorro imediato necessário. O nadador é o responsável por se certificar
que a organização tenha tomado ciência de sua desistência.
·

DAS PROVAS:

Art. 11º As provas da TRAVESSIA
2018, são classificadas em:
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Travessia completa 4000m saindo da Lagoa do Waldir Sasso ás 9h e
chegada na praia das 3 Pontas.
1000m, Terá largada e chegada ás 8h na praia das 3 Pontas.
150m Kids, Terá largada e chegada após a chegada do último nadador da
prova completa de 4000m na praia das 3 Pontas.

Art. 12º As inscrições serão pelo site: www.campeaotime.com.br e em
outro local a ser determinado.

Valor das inscrições da travessia será (4000m)
uma camisa)

R$60,00 (com direito a

Valor do Sprint (1000m) R$60,00. (com direito a uma camisa)
Valor do kds (150m) R$ 30,00. (com direito a uma camisa)
(mais taxa do site)

Art. 13º Não serão aceitas inscrições sem pagamento efetuado.

·

DA PREMIAÇÃO:

Art. 14º Todo atleta ao completar a prova receberá uma medalha de
participação.

Art. 15º troféu para os 3 primeiros geral masculino e feminino da travessia
completa.

FAIXA ETÁRIA MASCULINO E FEMININO
A – até 29 anos (os 3 primeiros)
B – 30 a 44 anos (os 3 primeiros)
C – 45 anos acima (os 3 primeiros)

Art 16º Troféu para os 3 primeiros geral masculino e feminino para o
Sprint (1000m)
FAIXA ETÁRIA MASCULINO E FEMININO
A – até 29 anos (os 3 primeiros)
B – 30 a 44 anos (os 3 primeiros)
C – 45 anos acima (os 3 primeiros)

KIDS
Art 17º Troféu para os 3 primeiros masculino e feminino de cada faixa
etária ( 1-7 anos, 20 A 30 Metros) (8-9 anos, 50 A 70 Metros)
( 10-11 anos, 90 A 150 Metros) ( 12-13 anos 150 Metros)
Art. 18º - Todos os atletas receberão medalhas de participação.

·

DAS SANÇÕES:

Art. 19º Serão passíveis de desclassificação, penalização ou suspensão:

a) Atletas que provocarem a dificuldade na sua identificação;

b) Atletas que não cumpram atos técnicos e
c) Desacato e ofensas aos árbitros e membros da organização por parte de
atletas, dirigentes e quaisquer outros membros participante do evento.

d) O atleta que participar das provas fora de sua categoria correta,
excetuando-se as situações previstas neste regulamento.

e) Atletas que não contornarem todas as bóias obrigatórias.

f) Atletas que atrapalharem se deslocarem ou iniciarem antes a prova do
sinal de largada.

g) Embarcações de apoio que auxiliem o deslocamento do seu atleta poderá
ser punido (não será permitida esteira ou auxílio).

·

SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DA PROVA:

Art. 20º Primando pela segurança dos participantes a comissão
organizadora pode determinar o cancelamento da prova, iniciada ou não,
por questões de condições climáticas, segurança pública ou motivos de
força maior. Sendo suspensa a prova por qualquer um desses motivos
essa será considerada realizada e não será designada nova prova.
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ficam cientes que
assumem no ato da inscrição toda responsabilidade por riscos e danos
causados por eventual cancelamento de alguma prova por qualquer um
dos motivos citados no Art. 20º deste regulamento não gerando qualquer
responsabilidade aos organizadores do evento.

21º Na hipótese de cancelamento ou interrupção da prova não haverá
devolução de taxa de inscrição.

·

TERMOS DE RESPONSABILIDADE E DIREITO DE IMAGEM:
Art. 47º No ato da inscrição no evento o participante declara estar ciente
deste regulamento e para os devidos fins de direito declara que:
Estou em plenas condições físicas e psicológicas para participação nesta
prova e que estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica
que me impeça de participar de atividades físicas.
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos
envolvidos e suas consequências pela participação neste evento (que
incluem possibilidade de invalidez ou morte), isentando a organização do
evento, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores de toda e
qualquer responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais, ou
físicos que porventura venha a sofrer advindos de minha participação
nessa prova.
Declaro ter lido e aceito a me submeter a todos os termos do
regulamento do evento e que li antes de confirmar minha inscrição em:
http://www.campeaotime.com.br
Autorizo o uso de minha imagem para fins de divulgação do evento seja
ela por foto ou vídeo em qualquer meio de comunicação, sem geração de
ônus para a organização da TRAVESSIA DA LAGOA JUPARANÃ - LINHARES/ES –
EDIÇÃO 2018, seus organizadores, mídias, apoiadores e patrocinadores.
Assumo todas as despesas provenientes de minha participação no
evento TRAVESSIA DA LAGOA JUPARANÃ - LINHARES/ES – EDIÇÃO 2018, incluindo,
hospedagem, traslados, assistência médica, alimentação, seguros e
quaisquer outras despesas antes durante e depois da realização do
evento.

Art. 48º Quaisquer deliberações ou ações não previstas neste
regulamento devem ser submetidas à análise da Comissão Organizadora
TRAVESSIA DA LAGOA JUPARANÃ - LINHARES/ES – EDIÇÃO 2018.

Comissão Organizadora da TRAVESSIA DA LAGOA JUPARANÃA NADO
EDIÇÃO 2018.
INFORMÇÕES:
Lucio Caliman (27) 9 99868 0700

- LINHARES/ES –

