


I – Das Disposições Preliminares: 
 Artigo 1º - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem o “III TRIATHLON SOREMA”. 

 Artigo 2º - É de competência da SOREMA a realização do “III TRIATHLON SOREMA”, ficando a seu cargo 

a elaboração das normas reguladoras. 

 

II – Das Finalidades: 
 Artigo 3º - O “III TRIATHLON SOREMA” tem por finalidade o entretenimento, saúde, lazer e atividade 

física através do triathlon, integrando os alunos de todas as modalidades disponíveis no clube e a comunidade de 

esportistas da cidade de Matão. 

 

III – Do Programa: 
 Artigo 4º - O programa de provas está anexo ao final deste regulamento, especificando data, horários, e ordem 

de provas.  

 

IV -  Da Organização: 
 Artigo 5º - O “III TRIATHLON SOREMA” será realizado no Clube Sorema utilizando a piscina de 25m e 

mais dependências do clube para serem realizadas as transições e também serão utilizadas vias públicas ao redor do 

clube para que seja realizada a parte do ciclismo e corrida. 

 Artigo 6º - As entidades realizadoras da competição não se responsabilizaram por qualquer custo com 

alimentação ou transporte, nem por materiais a serem utilizados pessoalmente por cada atleta. 

 Artigo 7º - A prova terá como forma de disputa o sistema de final direta com cronometragem eletrônica e chip. 

 Artigo 8º - As provas realizadas não serão classificatórias para nenhum outro torneio/competição. 

 

V – Da Participação: 
 Artigo 9º - Poderá participar do evento todos os interessados (dentro das faixas etárias de cada categoria 

constante neste regulamento). 

 

VI – Das Inscrições: 
 Artigo 10º - Cada atleta poderá ser inscrito dentro das provas e categorias abaixo: 

- Fitness – 300m natação, 6 voltas ciclismo e 2 voltas corrida. 
- Sprint 15 a 19 anos masculino e feminino, 750 metros de natação, 15 voltas de ciclismo e 5 voltas corrida; 
- Sprint 20 a 29 anos masculino e feminino, 750m natação, 15 voltas ciclismo e 5 voltas corrida; 
- Sprint 30 a 39 anos masculino e feminino, 750m natação, 15 voltas ciclismo e 5 voltas corrida; 

- Sprint 40 a 49 anos masculino e feminino, 750m natação, 15 voltas ciclismo e 5 voltas corrida; 

- Sprint acima de 50 anos masculino e feminino, 750m natação, 15 voltas ciclismo e 5 voltas corrida; 

- Sprint Revezamento Trio masculino e feminino (misto será considerado como masculino), 750m natação, 15 voltas 

ciclismo e 5 voltas corrida. 

 

 Artigo 11º - Taxa de inscrição R$60,00 sócio e R$80,00 não sócio, com direito ao kit (camiseta do evento, 

medalha de finisher, número de peito e chip de cronometragem). 

 

 Artigo 12º - As inscrições deverão ser feitas através da ficha de inscrição a ser retirada na secretaria do clube e 

entregues no mesmo local até 31 de Outubro de 2018.  

 Artigo 13º - Haverá um limite de 70 inscrições. 

 

 VII – Da Premiação: 
 Artigo 14º - Todos os atletas receberão medalha de participação logo após cruzar a linha de chegada. 

 Artigo 15º - Serão premiados os 5 (cinco) primeiros colocados no geral masculino e feminino do triathlon 

Sprint com troféus e R$100,00, R$90,00, R$80,00, R$70,00 e R$60,00 respectivamente. E os 3 (três) primeiros de 

cada categoria masculino e feminino com troféus. 

 

 
 

 
 



VIII – Da Direção: 
 Artigo 16º - O evento não terá vinculo algum com a SPTri, ficando a encargo da organização a arbitragem e as 

decisões a serem tomadas em casos extraordinários. 

 

IX – Das Disposições Gerais: 
 Artigo 17º - Em casos de imprevistos de ordem técnica ou fatores climáticos, caberá à organização decidir 

sobre a realização ou adiamento do evento. 

 Artigo 18º - Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela organização. 

 
 

X – Percurso: 

Ciclismo: cada volta do percurso totaliza 1,3km, para a prova Sprint serão 15 voltas e para a prova fitness serão 06 

voltas.  

Corrida: Mantem-se o percurso do evento inaugural, sendo sprint 05 voltas e fitness 02 voltas. 

 

 
 

XI – Programação do Evento: 
Até: 31/10/2018 - período de inscrições; 

16/11/2018 das 8:00 as 18:00 e 17/11/2018 das 08:00 as 12:00 – entrega dos kits  

17/11/2018 – 10:00 congresso técnico 

18/11/2018 – das 6:00 as 7:00 check-in na área de transição 

  7:15 – primeira largada (as largadas serão dadas a cada 30min) 

  11:00 – ínicio das premiações (iniciando pela categoria de maior idade regredindo até chegar no 

geral). 

 

 
XII – Atestado de Saúde 
 
O inscrito confirma estar em perfeito estado de saúde e ainda de estar capacitado para a participação do EVENTO, 

gozando de boa saúde no geral e de haver treinado adequadamente para evento deste porte, sendo exclusivamente 

responsável por qualquer espécie de dano que venha sofrer ou causar a terceiros. 

 

 
XIII – Das Obrigações em cada modalidade: 
 
 - Natação: 
 É obrigatório o uso de touca; 

 O atleta que não completar o percurso de 750m em menos de 30min estará automaticamente excluído da 

disputa, não podendo completar mais nenhuma modalidade; 

 Não é permitido o uso de nenhum acessório que favoreça o desempenho nessa modalidade (palmar, boia, pé 

de pato/nadadeira, etc). 

 Obrigatória a marcação do número de identificação nos braços; 

 



  

- Ciclismo: 
 É obrigatório o uso do capacete duro e afivelado desde o primeiro contato com a bicicleta até a entrega da 

mesma na área de transição; 

 Só é permitido o monte na bicicleta após a linha de monte e é obrigatório o desmonte antes da linha de entrada 

na transição; 

 Obrigatório o uso do número de identificação a frente da bicicleta; 

 

 - Corrida: 
 É obrigatório o uso do número de peito na parte da frente do corpo do atleta durante toda a corrida; 

 É proibido nos percursos de ciclismo e corrida o atleta estar com o torso nu. 

 

  

OBS: Todo o atleta deve estar ciente das regras contidas nesse regulamento, assinando termo 

de compromisso em seguir todas as regras e isentando a organização do evento de quaisquer despesas 

ou responsabilidade com acidentes e outros problemas que possam ocorrer durante a prova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matão, 05 de Setembro de 2018. 


