Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER

REGULAMENTO DA MARATONA DE ÁGUAS ABERTAS - ANGRA DOS REIS– 2019
1. DO EVENTO
O EVENTO será realizado no dia 27 de JANEIRO de 2019 na Praia do Bonfim.
2. DOS OBJETIVOS







Fortalecer a coragem, o espírito de competição, a lealdade, a solidariedade, a determinação, o
bom relacionamento entre os atletas e o estímulo à prática da natação;
Atrair a atenção da população para a importância da prática regular de atividades físicas, como
promoção da saúde e da qualidade de vida, bem como a necessidade de preservação de
nossas praias e do meio ambiente;
Promover a integração entre Clubes, Academias, Agremiações e Equipes;
Divulgar a prática de Maratona Aquática;
Atrair nadadores para a prática de Maratonas Aquáticas;
Descobrir novos Talentos.

3. DAS PROVAS
O EVENTO será realizado em duas largadas com distâncias diferenciadas proporcionais à idade do
participante e terá percursos de 400m para as categorias de MIRIM 2 A JUNIOR 1 (10 a 17 anos) e
1000m para as demais categorias
4. DOS PARTICIPANTES
As provas serão abertas a nadadores federados ou não federados a partir de 10 (dez) anos de idade,
obedecendo aos seguintes itens:
4.1 - Caso a temperatura da água seja igual ou inferior a 21º graus, os atletas poderão nadar com roupa
de neoprene ou similar.
4.2 – Com exceção do item anterior, não serão permitidos o uso de roupa de neoprene, ou qualquer tipo de
equipamento que facilite a flutuabilidade (pé de pato, pull buoy, etc.).

4.3 - Atletas com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos poderão usar a roupa de
neoprene ou similar independente da temperatura d’água.
4.4 - No caso do atleta menor de 18 anos de idade, é imprescindível a assinatura dos pais ou representante
legal no Termo de Responsabilidade constante do Formulário de Inscrição
4.5 – Para distribuição dos atletas nas respectivas classes será considerada a idade em 31 de dezembro de
2019.

4.6 – As inscrições serão online, no site da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis:
http://www.angra.rj.gov.br / calendário de eventos , até o dia 24/01/2019. Não serão aceitas novas
inscrições ou trocas de atletas após esta data.
4.7-Todo participante deverá concordar com o Termo de Responsabilidade descrito no ato da inscrição , e
concederá aos Organizadores do Evento, conjunta ou separadamente, o direito de usar seu nome, voz,
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imagem, material biográfico, declarações, gravações, entrevistas e endossos dados por ele, ou a si
atribuíveis, bem como usar as fotografias e os vídeos do evento, inclusive para efeito de divulgação,
publicidade, propaganda ou promoção, incluindo os dados cadastrais fornecidos no preenchimento da
Ficha de Inscrição, sem ônus para os Organizadores, podendo tal direito ser exercido diretamente pelos
mesmos ou por qualquer de suas controladas, bem como cedido a terceiros, através de todo e qualquer
meio e veículo de divulgação ou reprodução existente ou que venham a ser criados, incluindo, mas não
limitando, a televisão, rádio, mídia eletrônica, transmissões a cabo, videocassete, DVD, CD, internet,
intranet, cinema, outdoors, materiais impressos de toda espécie, embalagens de produtos, etc.,
renunciando, desde já, a qualquer remuneração.
Isenta o Organizador, Promotor, Patrocinadores, pessoas físicas ou jurídicas ligados à realização do
evento de quaisquer responsabilidades, moral e/ou financeira se a prova for cancelada, por razões
adversas à realização da competição, e de acidentes de qualquer natureza, que possam ocorrer, antes,
durante e após a realização do evento.
Outrossim, informar que não possui nenhum tipo de doença que o impeça, e que está em condições
técnicas de participar do evento.
5. DAS CLASSES (CATEGORIAS)
5.1. CATEGORIAS E CLASSES DE MIRIM 1 A VETERANO

Os nadadores das provas masculina e feminina serão distribuídos nas seguintes classes por faixa
etária:
CATEGORIA

ANOS DE NASCIMENTO

IDADES EM 31/12/2018

A
B

2006 a 2009
2002 a 2005

10 A 13 ANOS
14 A 17 ANOS

C
D
E

1985 A 2001
1965 A 1984
Até 1964

18 A 34 ANOS
35 a 54 anos
55 +

6. Da Prova e Chegada
6.1 – O evento seguirá o cronograma abaixo:
HORÁRIO

ATIVIDADE

7:00 as 8:15h

Confirmações das inscrições

8:30h

Largada dos 400m

9:00h

Largada dos 1000m

9:30h

Início das premiações

6.2. Procedimentos de Chegada do atleta ao término da prova:
6.2.1. Todo atleta será obrigado a cruzar a linha de chegada da prova, local onde será determinada a
sua classificação.
6.2.2. Após a chegada os árbitros do funil de chegada ordenarão o atleta em fila indiana, até o registro
de sua classificação na cabine de controle, que estará na arena do evento.
6.2.3. O atleta é responsável pela sua classificação e terá que observar que nenhum atleta ultrapassou a
ele após cruzar a linha de chegada, conforme a ordem determinada pelos juízes de chegada.
7. DAS INSCRIÇÕES
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7.1. PERÍODO
As inscrições serão encerradas às 16 HORAS do dia 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2019 e serão
confirmadas no local mediante apresentação de documento com foto
8. PROCEDIMENTOS
Inscrições pela Internet, no site da prova http://www.angra.rj.gov.br , no calendário de eventos.
Todo atleta deverá informar o número do seu CPF, Identidade (RG), (no caso de menor de idade, as
informações serão do representante legal), na ficha de inscrição da prova, publicada no site.
Todas as despesas com transporte, estadia e alimentação deverão ser de responsabilidade do nadador,
clube ou seu patrocinador individual.
9. DA PREMIAÇÃO
9.1.1 - Será premiado com troféu o primeiro colocado de cada categoria prevista no ítem 5.1 em ambos
os sexos
9.1.2 – Receberão medalhas os três(3) primeiros a cruzarem a linha de chegada em suas respectivas
categorias e sexo
10 – DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
Os tempos dos participantes serão publicados no site da PMAR
11. DA COMISSÃO ORGANIZADORA
A Comissão Organizadora será composta por:
Coordenador Geral
Diretor da Prova
Árbitro Geral
Equipe de Arbitragem
Comissão Disciplinar
OBS.: A Coordenação Geral indicará o Diretor de Segurança, o Diretor de Percurso e Diretor Médico
O percurso será exposto no site para conhecimento de todos, para ambas as largadas
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
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