
 1a. Etapa Maratonas Aquáticas – FARJ 2019

Data: 23 de fevereiro de 2019.
Local: Praia Vermelha – Urca/RJ

Horário e Metragem:
Prova de 200 metros – Mirim – Federados e não federados
Largada – 08:30 - Encerramento do check-in – 08:00
Prova de 400 metros – Petiz – Federados e não federados
Largada – 08:50 -  Encerramento do check-in – 08:20
Prova de 1.500 metros – Infantil a Marters – Federados e não federados
Largada – 09:15 - Encerramento do check-in – 08:45

Participação:
Poderão participar do evento, atletas federados ou não.

Inscrições:
As inscrições e pagamentos serão realizadas pela internet, através do link específico no site da FARJ e se
encerrarão no dia 15 de fevereiro.
Além da regular inscrição pelo site, 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, mesmo para os que participaram de outras
etapas anteriormente.
O atestado médico, deverá estar dentro do prazo de validade de 6 meses.

Termo de isenção 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.

Taxa de Inscrição até 15/02:
Atletas Federados – R$ 60,00
Atletas não Federados – R$ 120,00

Taxa de Inscrição no dia do evento:
Atletas Federados e não Federados – R$ 150,00

Regulamento:
Serão aplicadas as regras e normas da FINA e CBDA, com as seguintes exceções:
- 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  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  juíze  de  chegada  após  o  toque  no  pórtico,  não  podendo  ultrapassar  nem  ser
ultrapassado.
- O tempo limite de provas obedecerá a regra da FINA para categoria masters, sendo de 30 min/Km.
- Os nadadores deverão comparecer até 15 minutos antes do previsto da sua largada para confirmação da
inscrição, entrega dos documentos, pintura dos números e recebimento de sua touca.
- Após a chegada da prova nadada, os atletas receberão seu kit com frutas e água.

Categorias- 
Todos os atletas federados ou não federados serão divididos em categorias:

Premiação e pontuação:
- Todos os atletas participantes receberão uma touca.
-  Os três primeiros colocados de cada categoria,  feminino e masculino,  federados e  não federados,
receberão suas medalhas no Pódium.
- Serão premiados os 3 primeiros colocados na categoria geral feminino e masculino na prova dos 1.5 km.
- Todos os demais atletas participantes da maratona receberão uma lembrança do evento contendo sua
colocação geral na sua prova.
- Todos os atletas federados e não federados, independente da categoria, colocados entre o 1º e o  16º
lugares, marcarão pontos para seus clubes.
Ao final do Evento, será premiado com Troféu, pela soma total do número de pontos, o clube:
Campeão Geral da 1a. Etapa do Circuito Estadual de Maratonas Aquáticas – FARJ 2019.

Protestos
Protestos serão aceitos até 30 minutos do encerramento da prova em questão, mediante a taxa de R$
100,00 (cem 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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