
 

REGULAMENTO GERAL E TÉCNICO 

 

EXTREME SUL DE AQUATHLON 2022 

 

 O evento EXTREME SUL DE AQUATHLON é um evento que vem para ser 

referencia estadual e até nacional, com intuito de valorizar os atletas de provas 

combinadas a terem anualmente uma prova de qualidade e junto desenvolver o 

turismo de esporte em nossa região e estado catarinense.  

 

DATA/LOCAL/HORÁRIO 

O evento é uma realização da Prefeitura de Balneário Gaivota e organização da LMD 

Eventos Esportivos com o apoio da Secretaria de Turismo e Esporte. 

  

> Data do evento: 20/11/2022 

> Horários: Largada as 8h com 15 tolerância.  

> Local: Residencial Lagoa Golden Ville , bairro lagoa de fora, ao lado do Mailing 

Lagoa, Balneário Gaivota SC. 

 

CHECK-IN 

 

> 7h15 às 7h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORIAS/FAIXA ETÁRIA 

 

O atleta ao se cadastrar deverá informar sua data de nascimento correta para ser 

direcionado a sua faixa etária , caso o mesmo o faça erroneamente e não corrija 

antes do evento iniciar o mesmo poderá ser desclassificado. 

 

O EXTREME SUL DE AQUATHLON  terá as seguintes categorias: 

 

> SOLO MASCULINO 

> SOLO FEMININO 

> DUPLA MASCULINA 

> DUPLA FEMININA 

> DUPLA MISTA 

 

Nas categorias SOLO será diferenciada por faixa etária, e na categoria DUPLAS 

será geral, ou seja, não será separado por faixa etária. 

 

 

solo EXTREME solo SPRINT 

Até 18 anos Até 18 anos 

19 à 24 anos 19 à 29 anos 

25 à 29 anos 30 à 39 anos 

30 à 34 anos 40 à 49 anos 

35 à 39 anos 50 à 59 anos 

40 à 44 anos acima de 60 anos 

45 à 49 anos  

50 à 54 anos  

55 à 59 anos  

acima de 60 anos  

 

 
 

Além das categorias por faixa etária inclui-se a categoria geral, onde é definida pela 

ordem de chegada definida aos 5 primeiros colocados. 

 



INSCRIÇÕES 

 

Poderão participar do evento o(a) competidor(a), aqui denominado(a) atleta, que se 

inscrever em 01 (um) dos percursos disponibilizados, realizar o pagamento do valor 

correspondente à inscrição no prazo determinado,  concordando com as normas 

deste Regulamento geral e técnico. 

As inscrições serão via site www.lmdeventosesportivos.com.br. Caso deseje poderá 

também realizar a inscrição presencial na loja MATTRIC BIKES em Sombrio ou 

Torres RS. 

   

As inscrições para EXTREME SUL DE AQUATHLON seguirá a seguinte tabela de 

valores: 

 

CATEGORIA SOLO  

> até 50 primeiras inscrições 65,00 reais. 

> 51 à 100 inscrições  75,00 reais.  

> acima de 100 inscrições 85,00 reais. 

 

CATEGORIAS DUPLAS  

> até 20 primeiras inscrições 100,00 reais 

> acima de 20 inscrições 130,00 reais 

 

  

As inscrições serão encerradas caso seja atingido o limite técnico de 300 

participantes no evento em geral. 

A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, 

ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, 

disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 

 

 PERCURSO/SINALIZAÇÃO/LARGADAS 

 

SPRINT - 500 mt NATAÇÃO ( 2 X 250 MT saindo da água )  + 4 KM CORRIDA  

 

EXTREME - 1 km NATAÇÃO ( 2 X 500 MT saindo da água ) + 8 KM  CORRIDA  

 

O  local da natação será na lagoa, e a sinalização será através de boias com 60 cm de 

cor amarela. 

A corrida terá chão batido e asfalto. 

Na parte da natação, terá o apoio de 2 staffs com embarcação e apoio do corpo de 

bombeiro.   

http://www.lmdeventosesportivos.com.br/


Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação e staffs no apoio junto 

aos locais mais críticos.  

Todos atletas deverão estar com sua numeração visível, tanto na água quanto fora 

dela. 

É obrigatório o uso da touca de natação. 

O uso de roupa de borracha para a natação não será obrigatório e será liberado 

independente da temperatura da água.  

O atleta deverá contornar as bóias de sinalização, caso o mesmo não o faça,será 

automaticamente  desclassificado. 

Qualquer auxílio ao atleta só é permitido desde que seja feito por membros da 

organização, caso tenha auxílio externo será desclassificado. 

O tempo de corte para natação será de 1h (uma hora). 

O percurso da Corrida será ida e volta, ou seja, 4K ida 2 K e volta 2 K. 

Tempo de corte para a corrida será de  1h30 (uma hora e meia) 

 

LARGADAS 

 

1ª Largada EXTREME - 8h ( 15 min  tolerância )  

2ª Largada SPRINT - 8h20 ( 5 min tolerância )  

3ª Largada DUPLAS - 8h30 ( 5 min tolerância ) 

  

PREMIAÇÃO 

 

O Cerimonial de premiação será iniciado somente após todos os atletas completarem 

a prova. 

Será premiado da seguinte forma: 

 

EXTREME  

SOLO GERAL FEMININO E MASCULINO  

 

CAMPEÃO -  TROFÉU + $1.000,00 REAIS 

VICE CAMPEÃO -  TROFÉU + $500,00 REAIS 

TERCEIRO -  TROFÉU + $200,00 REAIS 

QUARTO -  TROFÉU + $100,00 REAIS 

QUINTO -  TROFÉU + $50,00 REAIS 

 

 

CATEGORIAS ( 5 em 5 ANOS )  

 



1º LUGAR - TROFÉU  

2º LUGAR - TROFÉU 

3º LUGAR - TROFÉU 

 

SPRINT  

 

SOLO CATEGORIAS ( 10 em 10 ANOS ) 

 

1º LUGAR - TROFÉU  

2º LUGAR - TROFÉU 

3º LUGAR - TROFÉU 

 

 

DUPLAS M/F E MISTA 

 

1º LUGAR - TROFÉUS 

2º LUGAR - TROFÉUS 

3º LUGAR - TROFÉUS 

 

 

 

KIT ATLETA 

 

todo atleta inscrito oficialmente terá direito ao kit atleta. 

O kit será composto pelos seguintes itens: 

 

> Medalha personalizada 

> Seguro atleta 

> Chip 

> Nº peito 

> Nº adesivo  

> Àgua  

> Frutas  

> Chopp ( 300 ML ) 

> Açai  

 

  



Os kits serão entregues conforme abaixo: 

 

>  Data: 20/11  

> Horário: Das 6h30h às 7h30h 

>  Local da prova. 

 

Será terminantemente proibida a troca de chip e o número de inscrição ou de 

inscrição, sob pena de desclassificação do atleta. 

  

SEGURANÇA / DIREITOS DE IMAGEM 

Ao longo do percurso haverá  carros de apoio, fiscais, carro de emergência com 

enfermeiros para atendimento dos primeiros socorros e encaminhamento a uma 

unidade de saúde mais próxima, ambos fornecidos pela organização do evento, caso 

necessário e apoio do corpo de bombeiros e polícia militar. 

A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização 

para a orientação dos participantes; cabe ao atleta respeitar o trajeto, não sendo 

permitido tomar atalhos ou fazer uso de qualquer meio auxiliar para alcançar 

qualquer tipo de vantagem. O descumprimento desta regra causará a 

desclassificação do atleta; 

A prova será realizada com restrição ao trânsito de veículos, não sendo totalmente 

fechado, devendo o atleta manter a direita da pista e obedecer às leis de trânsito, 

ficar atento aos outros atletas e ser cordial sempre que possível com seus 

oponentes, organização e público. 

Recomendamos a todos os participantes da prova à realização de uma rigorosa e 

completa avaliação médica prévia a participação no evento; 

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; 

O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua 

condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao 

longo da competição.  



Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 

concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, 

revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos 

informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum 

ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação. 

A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova, a 

terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva 

responsabilidade do mesmo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão 

Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões, e caso 

necessário for, a segunda instância será junto ao poder judiciário de Santa Catarina. 

O evento terá supervisão através da  FEDERAÇÃO CATARINENSE DE 

TRIATHLON.  

BALNEÁRIO GAIVOTA  – SC – ABRIL de 2022. 


