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REGULAMENTO

I – DA ORGANIZAÇÃO
1.1 – O circuito será organizado pela PMAR através da SMEL em parceria com a Associação Baratas da Costeira.

II – DO CIRCUITO
2.1 – Será realizado em três etapas ao longo do ano e premiará ao final do circuito os primeiros colocados de cada categoria
na classificação geral pelo total de pontos acumulados.
2.2 – As etapas terão suas distâncias aumentadas gradativamente, a saber:

ETAPA / DATA LOCAL NATAÇÃO CORRIDA
1ª – 24 DE JANEIRO COSTEIRINHA 500M 2.5KM
2ª – 01 DE MAIO BONFIM 750M 4KM
3ª – 31 JULHO COSTEIRINHA 1000M 5KM

III – DA INSCRIÇÃO
3.1 – Poderão ser feitas antecipadamente na SMEL ou pelo site da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis até quinta-feira
da semana que antecede o evento, às 16:00 h., em hipótese alguma serão aceitas inscrições no dia do evento.
3.2 – A inscrição só será confirmada quando a mesma contiver todos os dados necessários e a assinatura do atleta;
3.2.1 – No caso de menor de idade a mesma deverá ser assinada por um responsável;

IV – DAS CATEGORIAS
4.1 – As categorias serão as seguintes:

REVEZAMENTO 
MASCULINO OPEN

MASCULINO INDIVIDUAL
ADULTO (16 A 39 ANOS)

MASCULINO INDIVIDUAL 
VETERANO (40 +) 

FEMININO INDIVIDUAL
VETERANO (40 +) 

REVEZAMENTO 
FEMININO OPEN

FEMININO INDIVIDUAL 
ADULTO (16 A 39 ANOS)

INFANTIL (ATÉ 15 ANOS) A PARTIR DA SEGUNDA ETAPA
MASCULINO E FEMININO

4.2 – Para classificação na categoria será considerado o ano de nascimento, quando se fizer necessário;
4.3 – A categoria INFANTIL será disputada a partir da segunda etapa;
4.4 – Não será permitido o revezamento misto;

V – DA PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
5.1 – Todos os atletas e equipes de revezamento que completarem o percurso serão classificadas de acordo com o tempo total
dentro da sua categoria e receberão pontos de acordo com a seguinte tabela:

1º lugar 80 pontos 5º lugar 35 pontos 9º lugar 16 pontos 13º lugar 6 pontos
2º lugar 65 pontos 6º lugar 30 pontos 10º lugar 12 pontos 14º lugar 5 pontos
3º lugar 50 pontos 7º lugar 25 pontos 11º lugar 10 pontos 15º lugar 4 pontos
4º lugar 40 pontos 8º lugar 20 pontos 12º lugar 8 pontos demais 3 pontos

5.2 – Nas categorias Individual feminino, Individual Adulto masculino e Veterano masculino após a classificação geral dos 3
primeiros os demais serão classificados dentro das categorias de faixa etária(16+, 20+, 30+, 40+, 50+, 60+)
5.3 – Na categoria infantil haverá subcategorias: 9 a 10 anos, 11 a 13 anos e 14 a 15 anos.

VI – DA PREMIAÇÃO
6.1 – Na 1ª etapa haverá troféus para os três melhores classificados de cada categoria no geral e medalhas para as categorias,
inclusive de participação para aqueles que não forem classificados entre os 3 primeiros da faixa etária;
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6.2 – Na 2ª e 3ª etapas a premiação será feita através de medalhas;
6.3 – A premiação do circuito será feita com troféus de acordo com item 2.1;

VII – DAS ETAPAS
7.1 – As confirmações das inscrições ocorrerão entre 7:30 h. e 8:30 h.
7.2 – Haverá uma reunião técnica as 8:45 h. e a largada ocorrerá as 09 h.

VIII – DO REGULAMENTO
8.1 – Seguirá o regulamento da Federação de Triathlon do RJ, no que não colidir com este regulamento;
8.2 – Uma vez esclarecidas as dúvidas na reunião técnica os competidores são considerados cientes do regulamento e do
percurso, sendo de sua inteira responsabilidade o cumprimento das normas;
8.3 – O não cumprimento das normas acarretará em punição e/ou desclassificação ao competidor ou equipe que tenha ferido o
regulamento;
8.4 – É obrigatório que o competidor suba ao pódio devidamente uniformizado, não sendo permitido subir sem camisa;
8.5 – O competidor que deixe de receber sua premiação por negligência deverá fazê-lo em até 5 dias úteis na SMEL, findo o
período a mesma não estará mais disponível;
8.6 – Dependendo do nº de participantes poderá haver mais que uma largada;
8.7 – A Comissão Organizadora será composta por um membro da Associação Baratas da Costeira, Um representante da
PMAR e um representante técnico da SMEL;
8.8 – A Comissão Organizadora é soberana no que se refere ao cumprimento das normas e do bom andamento da competição;
8.9 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora;


