
 
 

Antes de tudo, agradecemos por sua participação e confiança em nosso trabalho. Nossa 

responsabilidade é enorme e tudo faremos para que todos recebam o melhor evento, dentro de 

suas expectativas. 

 

Vamos fazer aqui um resumo de tópicos importantes, de forma bem clara e objetiva.  

 

COMUNICAÇÃO 

 

Faça uso de nosso canal de comunicação via WhatsApp. Talvez as respostas não sejam 

extremamente rápidas como você espera, pois temos um limite de fluxo de atendimento, mas seu 

questionamento ficará preservado e responderemos com a maior brevidade possível. 

Salve nosso número em seu telefone: +55 21 98190-0590 

Mas use também o canal tradicional por e-mail: contato@triathlon.org.br 

Não se esqueça de cadastrar este e-mail em sua lista de contatos confiáveis, para que nossas 

mensagens não caiam no SPAM. Isso acontece muito especificamente com o HOTMAIL. 

 

REGULAMENTO 

 

Utilizamos o regulamento internacional e brasileiro, com algumas adaptações para a nossa realidade 

(isso é permitido) e, desta forma, vamos ressaltar apenas os aspectos mais importantes: 

 

- Vácuo liberado nas duas distâncias; 

- Proibido a utilização do CLIP para aqueles que estiverem pedalando no vácuo do pelotão. Permitido 

apenas para quem estiver liderando o pelotão ou pedalando sozinho; 

- Permitido o uso de bicicletas TT (Contra Relógio); 

- Permitido o uso da roupa de Neoprene; 

- É obrigatório o uso da touca de natação fornecida pela organização 

 

PROGRAMA DA PROVA 

 

Entrega dos kits (antecipada): de terça à quinta-feira na semana da prova, na Av. Guignard, 600 – 

Recreio dos Bandeirantes na loja DVitaminas que fica no interior da Academia Ponto M, no período 

de 10H00 às 18H00. Levar documento de identidade com foto e comprovante de vacinação com as 

duas doses obrigatórias. Caso não tenha este comprovante, o kit só será entregue no sábado 

conforme descrito a seguir. 

 

Entrega dos kits (final): no sábado (véspera do dia da prova) no período de 10h00 às 18h00 no Hotel 

Atlântico Sul, na Avenida Lucio Costa, 18.000 – Recreio dos Bandeirantes. 

Domingo (dia da prova): 

05h30 às 6h45 – Check-In das bikes (área de transição) 

07h00 – Largada do Sprint (masculino) 

07h05 – Largada do Sprint (feminino) 

07h15 – Largada do Standard (masculino) 

07h20 – Largada do Standard (feminino) 

10h00 – Cerimônia de premiação 
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PERCURSOS 

 

 
 

Natação: o percurso apresentado (em vermelho) tem duas opções A ou B, de acordo com a 

correnteza verificada no dia da prova, e avisado apenas momentos antes da largada. 

Cada um deles (em formato triangular), tem 750 metros e, no Sprint será apenas uma volta. No 

Standard são duas. 

O atleta que não cumprir o percurso conforme demarcado, será desclassificado. 

Caso o atleta desista da etapa de natação (principalmente) ou outra qualquer, deverá comunicar ao 

pessoal da organização (coordenadores). 

Ciclismo: o percurso em amarelo (letra C) tem o total de 10 k. No Sprint será apenas uma ida e uma 

volta até o final, enquanto no Standard, serão duas voltas no mesmo percurso. 

Corrida: o percurso em preto (letra D), tem o total de 2,5 k. No Sprint é apenas uma ida e volta até o 

retorno enquanto no Standard serão duas voltas completas neste mesmo percurso. 

 

  



ÁREA DE TRANSIÇÃO 

 

 
 

 

Os cavaletes estarão numerados com sequencias distintas entre Sprint e Standard e todos serão 

orientados sobre o sequenciamento dos números de forma a encontrar rapidamente o local de 

colocação de sua bicicleta. 

Todo o material de corrida deverá ser colocado no recipiente (caixa) que estiver posicionado sob o 

número de identificação do cavalete. 

 

PONTOS DE HIDRATAÇÃO 

 

- Antes da largada, no interior da área de transição; 

- No ciclismo não haverá hidratação; 

- No início da corrida, logo após a saída da transição 

- No km 1,7 (que servirá tanto na ida quanto na volta) 

- Na chegada e na área de confraternização dos atletas. 

 

FRUTAS 

 

Após a chegada, teremos apenas bananas para degustação, pois não é permitido o manuseio de 

frutas por conta da pandemia (melancia, abacaxi, etc.). 

 

CRONOMETRAGAEM 

 

Teremos pontos de cronometragem das parciais, sendo que a primeira transição será incluída na 

natação e a segunda transição será incluída no ciclismo e, ainda na chegada (logicamente). 

Além disso, pontos extras no retorno do ciclismo e no retorno da corrida. 

 

  



APOIO D-VITAMINAS 

 

A loja D-Vitaminas da Av. Guignard, 600 – Recreio, está oferecendo descontos exclusivos aos atletas 

que lá forem retirar seus kits no período de terça à quinta-feira, conforme arte abaixo: 

 

 


