Ofício 06/2021 – Maratonas Aquáticas
FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, associação privada,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.977.695/0001-15, com sede na Rua Santa Luzia, nº 799,
grupo nº 201, Bairro Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.030-041, neste
ato, representada na forma estabelecida em seu Estatuto Social, por intermédio do seu
Presidente, através do presente, vem COMUNICAR aos atletas e ao público em geral que
foi aprovado o que segue:

1) INFORMAR que se encontram abertas as inscrições para CAMPEONATO
ESTADUAL DE VERÃO DE MARATONAS AQUÁTICAS, que será realizada na
Praia Vermelha/ Urca/ RJ, domingo, dia 12/12/2021, a partir de 07:00 horas.
INSCRIÇÕES ONLINE NO SISTEMA CBDA (VIDA-ATLETA.BIGMIDIA.COM)
caso tenham dúvidas deverão entrar em contato no telefone (21) 98791-6028 até
10/12/2021, e com a programação abaixo
a. INSCRIÇÃO INDIVIDUAL MIRIM e PETIZ R$ 40,00
b. INSCRIÇÃO INDIVIDUAL DE ATLETAS (INFANTIL A MASTER)
R$ 130,00
c. INSCRIÇÃO DE EQUIPES COM + DE 10 ATLETAS R$ 108,00

Domingo, dia 12/12/2021:
7:00h – Concentração na praia vermelha/ urca
9:30h- Largada da prova de 5 km para nadadores a partir de 14 anos de idade.
9:00h- Largada da Prova de 1,5 km para nadadores das categorias infantil e demais idades.
8:30h – Largada da Prova de 800m para nadadores das categorias Petiz.
8:00h – Largada da Prova de 400m para nadadores das categorias Mirim
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REGULAMENTO

- Cada evento que consta na temporada 2021 da Maratona Aquática, terá seu
regulamento específico divulgado na ocasião da abertura das inscrições, onde contará o
local, horários, metragem das provas e outros itens específicos ao evento.
Os eventos de Maratonas Aquáticas FARJ seguirão as normas e regras aplicadas pela FINA
e CBDA, com algumas exceções aplicadas nesse regulamento:
- Caso a temperatura da água esteja inferior à 22 graus, será permitido o uso de roupa de
neoprene ou similar.
- Nadadores Masters da categoria H (60+) em diante poderão utilizar roupa de neoprene
em qualquer temperatura da água até 26 graus.
- Nadadores não federados, poderão utilizar roupa de neoprene em qualquer
temperatura da água até 26 graus.
- Após a chegada, os atletas deverão se dirigir diretamente ao juiz de marcação,
obedecendo a ordem determinada pelo juíz de chegada após o toque no pórtico, não
podendo ultrapassar nem ser ultrapassado.
- O tempo limite de provas será definido por de 30 min/Km após a chegada do primeiro
nadador. Após esse tempo, o Árbitro Geral dará por encerrada a prova e os nadadores
serão retirados da água.

- Os nadadores deverão comparecer até 30 minutos antes do previsto da sua largada para
confirmação da inscrição, entrega do restante da documentação solicitadada e pintura
dos números.
- Após a chegada da prova nadada, os atletas receberão seu kit com frutas e água.
Protestos
Protestos serão aceitos até 30 minutos do encerramento da prova em questão, mediante a
taxa de R$ 200,00 (Duzentos reais).
O Árbitro Geral da competição é a autoridade designada para dar o parecer do protesto.
Sendo negado o protesto pelo Árbitro Geral, estes serão encaminhados à autoridade
designada pela comissão organizadora.
Caso o protesto seja deferido, a taxa cobrada será devolvida.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.
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Termo de responsabilidade:
No ato desta inscrição, o nadador declara conhecer e estar de acordo com o Regulamento
da competição, e isenta os organizadores, promotores, patrocinadores, pessoas físicas ou
jurídicas ligados à realização deste evento de quaisquer responsabilidades, moral e/ou
financeira se a prova for cancelada, por condições adversas à realização da mesma e de
acidentes de qualquer natureza, que possam ocorrer, antes, durante ou após a realização
do evento, não cabendo qualquer ação judicial ou extra judicial contra os mesmos.
Obs.: Caso o nadador seja menor de 18 anos, deverá no ato de seu check in apresentar o
Termo de isenção de responsabilidade impresso e assinado por seu responsável legal.
Termo de uso de imagem:
No ato de sua inscrição, o nadador autoriza o uso de sua imagem para quaisquer tipos de
divulgação, promoção ou publicidade do evento, seja em que canal de mídia for.
Das Classes etárias:
Durante a temporada de 2021, os nadadores serão divididos nas seguintes
categorias: Obs.: Na maratona Aquática não será considerada a categoria PréMáster, sendo a categoria Sênior limitada entre os nadadores de 20 a 24 anos.
CLASSES

IDADE

ANO DE NASCIMENTO

MINI MIRIM
PRÉ-MIRIM
MIRIM ZERO
MIRIM I
MIRIM II
PETIZ I
PETIZ II
INFANTIL I
INFANTIL II
JUVENIL I
JUVENIL II
JÚNIOR I
JÚNIOR II
SÊNIOR
PRÉ-MASTER 20+
MASTER 25+
MASTER

Até 6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos
16 anos
17 anos
18 e 19 anos
20 anos em diante
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos

Até 2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003 e 2002
2001 em diante
2001 a 1997
1996 a 1992
de 5 em 5 anos
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Premiação:
INDIVIDUAL :
Nesta etapa do Circuito Maratonas Aquáticas FARJ 2021, os três primeiros colocados
em cada categoria, feminino e masculino serão premiados com medalhas de ouro, prata
e bronze.
E todos os atletas participantes receberão uma medalha de participação.
POR EQUIPE:
Serão premiados com troféus os clubes que nesta etapa, pela soma geral dos
pontos obtidos for declarado:
- Campeão Geral da etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas FARJ 2021
- Vice- Campeão Geral da etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas FARJ 2021
- 3º Lugar Geral da etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas FARJ 2021
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- TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu_____________________________________________________inscrito (a) no CPF sob o
nº________________ e no RG nº _________________, residente e domiciliado (a) à
_____________________________________, declaro para os devidos fins conhecer e
estar de acordo na participação do Campeonato Estadual de Verão de
Maratonas Aquáticas FARJ 2021, no percurso de _____________ para ser feito por
mim, isentando os organizadores, promotores, e demais pessoas físicas ou
jurídicas ligados à realização do(a) Campeonato Estadual de Verão de
Maratonas Aquáticas FARJ 2021 de responsabilidade sobre acidentes de
qualquer natureza que possam ocorrer antes, durante e após a realização do
evento.
Declaro ainda estar em pleno gozo de saúde e em condições técnicas, físicas e
psicológicos

para

participar

do

evento.

Rio de Janeiro, ______ de _____________________ de 2021.
- ASSINATURA DO ATLETA
-
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–

Atesto até o momento que, __________________________________________,
nascido

(a)

em

_____/_______/_______,

Identidade

________________________,
CPF nº ________________________________, foi por mim examinado (a),
estando em pleno gozo de saúde, podendo participar do Campeonato Estadual de
Verão de Maratonas Aquáticas Farj 2021 (natação no mar), promovida pela FARJ,
a se realizar no dia 12/12/2021.
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DECLARAÇÃO DE APTIDÃO
MARATONAS AQUÁTICAS – FARJ

Declaro que,
nascido (a) em

,
/

/

, CPF nº

,

treinado por mim, encontra-se em plenas condições físicas e técnicas para
participar do Campeonato Estadual de Maratonas Aquáticas – FARJ 2021 –
(natação no mar), promovida pela FARJ, a se realizar no dia12/12/2021.

Rio de Janeiro,

de

de

.

Nome do profissional de Educação Física, legível.

Assinatura e carimbo com o nº do CREF
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Inscrições:
As inscrições e pagamentos
Depois de realizada a inscrição no sistema online da cbda deverá ser enviada junto com
o comprovante de deposito de pagamento para confirmação da inscrição no email
tesouraria@aquatica.org.br
CONTA FARJ PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 2788
CONTA CORRENTE: 0014079-1
CNPJ: 33977695/0001-15
Taxa de Inscrição para grupos de atletas:
Grupos com 10 ou mais participantes – R$ 108,00 por participante
Para inscrição do grupo, todos os nadadores deverão fazer suas inscrições
individuais.
Após todos os nadadores do grupo efetuarem suas inscrições, um responsável
deverá enviar o comprovante de pagamento do valor total correspondente ao seu
grupo, bem como uma relação nominal
Além da regular inscrição, os atletas no dia do evento, deverão entregar:
- Atestado médico liberando para prática esportiva.
- Declaração atestando aptidão para participar do evento assinada por um
profissional de Educação Física e respectivo número de registro no CREF.
- Termo de isenção de responsabilidade assinado por seu responsável legal, para
os menores de 18 anos.
Obs.: A entrega da documentação exigida acima é obrigatória.
O atestado médico, deverá estar dentro do prazo de validade de 6 meses.
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2) INFORMAR as Entidades Filiadas, que na atual Temporada de 2021, todas e quaisquer
comunicações Técnicas e Administrativas serão realizadas através da nossa home Page:
www.aquatica.org.br, como resultados, boletins, comunicados, regulamentos, entre
outros.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2021

Celso Oliveira
Presidente da FARJ
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