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REGULAMENTO DO ATLETA 
 

 
1: REGULAMENTO DE MARATONAS AQUÁTICAS 

1.1 - O regulamento de supervisão da prova AQUAMAN Capitólio – 2021 é baseado 

no regulamento da F.I.N.A. (Federação Internacional de Natação) com alguns 

ajustes contextuais para aumentar a segurança dos atletas. 

 

2: PROVA  

2.1 - O AQUAMAN Capitólio 2021 será realizado nos dias 27 e 28 de março de 

2021; 

2.2 – O local da prova, onde serão realizadas a retirada do Kit, largada e chegada, 

será no Balneário Lago Hotel: Rodovia MG-050 KM 294, S/N – Mata Velha, Capitólio 

– MG, CEP: 37930-000); 

2.3 – Os percursos da Prova são: ULTRA 12K / LONG 7K / CRUISE 3K / SHORT 

1,5K /  TRAVESSINHA ADULTO E INFANTIL (0.2K) 

 

3: INSCRIÇÃO 

3.1 – A inscrição é realizada por meio do site oficial do AQUAMAN, 

www.desafiosaquaman.com.br dentro do prazo estipulado pela organização; 

 

3.2 - Os atletas menores de 18 anos só poderão participar, com autorização por 

escrito e firma reconhecida do pai, mãe ou responsável legal; 

 

3.3 - Ao concordar com este Regulamento assinalando a opção apresentada na 

inscrição, o participante aceita todos os termos apresentados nesse documento e 

assume total responsabilidade por sua participação no evento; 

 

 

 



	

	

 

3.4 - O atleta apto deverá assinalar já na inscrição, clicando no termo e 

responsabilizando-se pelo seu estado físico para realizar a prova; 

 

3.5 - Inscrições com dados incompletos não serão aceitas em hipótese nenhuma, 

ficando a cargo do atleta confirmar sua inscrição dentro do prazo estabelecido 

diretamente no site; 

 

3.6 - NÃO serão aceitas as inscrições sem o devido pagamento ou após 

encerramento das vagas; 

 

3.7 - Diretor e o Árbitro Geral reservam-se o direito de aceitar ou não as inscrições; 

 

3.8 – A inscrição é pessoal e não é permitido realizar a transferência em nenhuma 

ocasião. O participante que ceder seu número de peito ou chip para outra pessoa, 

será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer; 

 

3.9 – Reembolso: 

3.9.1 – Caso desista da participação na prova, o atleta pode solicitar o reembolso 

em até 7 (sete) dias após a data da realização da inscrição.  

3.9.2 – Caso o atleta desista da participação na prova até 30 (trinta) dias antes da 

data da realização, a organização reembolsa 50% do valor da inscrição. Neste caso 

não é possível transferir a inscrição a terceiros.  

3.9.3 – Caso o atleta desista da prova faltando menos de 30 dias para a realização 

do evento, não haverá reembolso. Neste caso não é possível transferir a inscrição a 

terceiros.  

3.9.4 – Em caso de cancelamento do evento o reembolso será realizado, 

descontados os 20% de tributos e taxa de inscrição. Basta enviar e-mail de 

solicitação para o e-mail contato@desafiosaquaman.com.br informando os dados 

pessoas (nome completo e CPF) e dados bancários. O atleta pode também optar 

por permanecer com o crédito a ser utilizado em outra etapa do AQUAMAN.  

 

 



	

	

 

3.10 – As inscrições para as novas vagas para Capitólio 2021 serão encerradas dia 

15 de dezembro de 2020 ou até o esgotamento das vagas.  

 

3.11 – Cabe à organização do AQUAMAN, suspender ou prorrogar prazos, elevar ou 

diminuir o número de inscrições, a depender das necessidades, disponibilidade ou 

questões de segurança, sem aviso prévio. 

 

3.12 – Descontos  

Idosos (acima de 60 anos) - desconto de 50%; 

PCD (Pessoas com Deficiência) – desconto de 50%. 

 

3.13 – Limites de inscrições para cada percurso: 

Prova SHORT 1,5K = 350 inscrições 

Prova CRUISE 3K = 350 inscrições 

Prova LONG 7K = 350 inscrições 

Prova ULTRA 12K = 200 inscrições 

TRAVESSINHA (0.2K) = 175 inscrições (100 adultos e 75 infantil). 

 

3.14 – Dos valores das inscrições para Capitólio 2021: 

Short 1.5K – R$200,00 

Cruise 3K – R$210,00 

Long 7K – R$230,00 

Ultra 12K – R$250,00 

Travessinha Adulto e Infantil – R$120,00 

 

4: IDADES PERMITIDAS PARA CADA PROVA 

Short 1.5K – Petiz a Master L e PNE; 

Cruise 3K – Infantil a Master L e PNE; 

Long 7K – Juvenil a Master k e PNE; 

Ultra 12K – Juvenil a Master K e PNE; 

TRAVESSINHA – Crianças de 06 a 10 anos e Adultos iniciantes em Maratona 

Aquática. 



	

	

 

 

5 – TABELA DE CATEGORIAS  

 
 

• Nas categorias Master será mantido a categoria do atleta, baseado no ano de 

nascimento; 

 



	

	

 

• PNE serão consideradas 3 categorias: Membros Superiores, Membros Inferiores 

e Visão. 

 

6: UTILIZAÇÃO DE TRAJE E NEOPRENE 

6.1 - Será permitida a utilização da ROUPA DE NEOPRENE e não haverá 

diferenciação na premiação de categorias em todas as provas. 

 

6.2 - Para pódio GERAL da prova ULTRA 12K só serão classificados os atletas que 

NÃO NADAREM COM ROUPA DE NEOPRENE. 

 

6.3 - Para pódio GERAL das provas de SHORT 1.5K, CRUISE 3K e LONG 7K está 

LIBERADA a utilização do neoprene. 

 

7 – RETIRADA DOS KITS  

7.1 -  É obrigatória a apresentação de documento com foto na retirada de kit. 

 

7.2 – Datas e horários: 

27/03 (Sábado):  

LONG 7K - 08:30 as 10:30 

SHORT 1.5K   - 10:30 as 12:30 

TRAVESSINHA 0.2K ADULTO – 12:30 as 14:00 

TRAVESSINHA 0.2K INFANTIL – 14:00 as 17:00 

28/03 (Domingo):  

ULTRA 12K - 6:00 as 07:00 

CRUISE 3K   - 06:30 as 07:30 

TRAVESSINHA 0.2K INFANTIL – 08:30 as 10:00 

 

7.3 -  O atleta que não retirar o kit dentro destes dias e horários estará 

Automaticamente desclassificado. 

 

 

 



	

	

 

7.4 - Na entrega do KIT o atleta receberá um número (CHIP) que estará dentro da 

Caixa do Kit. Este CHIP servirá para identificação do atleta e deverá ser fixado com 

o alfinete para dentro da roupa ou traje do atleta. 

 

7.5 - O atleta que retirar o KIT e não nadar no dia da prova deverá entregar o CHIP 

Para a organização do AQUAMAN por motivos de segurança; 

 

7.6 – Necessário documento com foto para a retirada do Kit; 

 

7.7 - Categoria PCD (Pessoas com Deficiências): o atleta deverá apresentar o 

documento com foto e um laudo médico nominal atestando as condições para 

participar desta categoria; 

 

7.8 – Travessinha Infantil:  Documento oficial com foto do responsável pela criança, 

autorização do responsável por escrito assinado (Download no site 

www.desafiosaquaman.com.br) e cópia do documento de identidade com foto do 

responsável; 

 

7.9 – Retirada por terceiros: basta apresentar cópia de documento com foto do 

Terceiro. 

 

8: CONGRESSO TÉCNICO OFICIAL DIGITAL 

Para evitar aglomeração por conta do Covid-19, o Congresso técnico será realizado 

por meio digital nas redes sociais do AQUAMAN: 

- Instagram: @DesafiosAQUAMAN e  

- www.facebook.com/DesafiosAQUAMAN  na semana que antecede o evento 

(data a confirmar), ficará gravado e disponível na íntegra nas mesmas redes. 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

9: LARGADAS DAS PROVAS 

27/03 – SÁBADO 

13:30 - SHORT1.5K  

14:00 – LONG 7K 

15:00 – TRAVESSINHA ADULTO 

 

28/03 – DOMINGO 

07:30 – ULTRA12K  

08:00 – CRUISE 3K 

10:30 – TRAVESSINHA INFANTIL 

 

10: PREMIAÇÃO 

10.1 - Todo atleta que completar a prova e estiver devidamente inscrito, receberá 

uma 

Medalha de participação; 

 

10.2 - Os 10 (Dez) primeiros colocados gerais (masculino e feminino) da PROVA 

ULTRA 12K receberão TROFÉUS desde que NADEM SEM ROUPA DE 

NEOPRENE. 

 

10.3 - Os (Cinco) primeiros colocados gerais (masculino e feminino) das PROVAS 

LONG 7K, CRUISE 3K e SHORT1.5K receberão TROFÉUS se utilizarem ou não 

roupa de neoprene; 

 

10.4 - Os 3 (três) primeiros colocados de cada categoria, receberão MEDALHÕES 

nas 

Provas SHORT (1.5k), CRUISE (3k), LONG (7k) E ULTRA (12K) sem diferenciação 

entre os atletas que utilizarem roupa de NEOPRENE ou NÃO. 

 

 

 



	

	

 

10.5 - Na entrega da premiação geral e por categoria, o atleta deverá estar presente 

ou deverá ter pelo menos um representante para obter a premiação, caso não haja, 

a organização não terá a obrigação de realizar a entrega por Correios ou vias 

alternativas. 

 

10.6 – Enquanto a situação sanitária não estiver resolvida no Brasil, a premiação 

será entregue em tenda específica, para evitar aglomeração.    

 

11: REGRAS  

Serão passíveis de desclassificação, penalização ou suspensão: 

11.1 - Os atletas que não passarem e/ou não entregarem o CHIP no funil de 

chegada;   

 

11.2 - O atleta que cometer atos de indisciplina desde a apresentação para o início 

da competição até o encerramento da mesma; 

 

11.3 - Desacatar ou ofender o árbitro ou profissionais de segurança e staff do 

evento; 

 

11.4 - Os atletas que não obedecerem ao trajeto pré-determinado, não se fazerem 

entender ou por outro motivo qualquer não registrar o seu próprio número nos postos 

de controle, será considerado como se não tivesse feito aquele percurso; 

11.5 - A equipe ou entidade que após a largada da prova, não tiver devolvido os 

Chips 

dos atletas que não compareceram à prova, serão penalizados com o valor de 

R$100,00 por Chip não devolvido; 

 

11.6 - O atleta que participar da prova errada, participar fora de sua categoria correta 

devido erro no preenchimento de sua inscrição; 

 

11.7 - O Atleta que utilizar-se de traje não permitido pela organização da prova; 

 



	

	

 

 

11.8 -  O atleta que utilizar materiais não permitidos pela organização (prancha, pé 

de pato palmar, snorkel); 

 

11.9 - A classificação em qualquer das provas é determinada pelo juiz de chegada 

quando o participante cruzar uma marca, nadando, que poderá ser representada pôr 

uma corda ou similar acima da superfície da água, ou pôr uma linha imaginária entre 

dois pontos, a critério do juiz de chegada; 

 

11.10 - NÃO SERÁ PERMITIDO “PACING” externo (de pessoas ou embarcações 

que não estejam inscritas ou identificadas). Se a arbitragem identificar este tipo de 

ação o atleta estará automaticamente desclassificado. 

 

11.11 - Atletas que utilizarem o acompanhamento sem a devida identificação estão 

passíveis de desclassificação; 

 

11.12 - A categoria PCD poderá utilizar o acompanhante, respeitando as regras da 

FINA e as determinações do árbitro-geral do AQUAMAN; 

 

11.13 - O atleta será desclassificado quando este exceder o tempo limite de cada 

prova 

estabelecido pelo árbitro geral; 

 

 

12: DAS AUTORIDADES E INTERRUPÇÃO DE PROVA 

12.1 - As autoridades responsáveis pela prova, em sua parte técnica e disciplinar, 

são respectivamente: 

a) Árbitro Geral e Diretor do Departamento; 

b) Árbitros do AQUAMAN, embarcados ou não; 

 

 

 



	

	

 

 

12.2 - Os árbitros têm autoridade para advertir, orientar ou desclassificar atletas. Em 

caso de protestos à infração, tal como advertência, desclassificação, ou mesmo 

queixa sobre conduta de concorrentes ou acompanhantes, a ocorrência deverá ser 

relatada pôr escrito, assinada e encaminhada ao Árbitro Geral, ou Diretor do 

Departamento, para decisão ou ratificação de decisão já tomada; 

 

12.3 - Se a prova for interrompida pôr qualquer razão, os atletas deverão se dirigir ao 

barco de controle mais próximo dar seu número e aguardar instruções dos árbitros; 

 

12.4 - Somente os árbitros autorizados pelo AQUAMAN, poderão desclassificar ou 

retirar atletas da prova; 

 

12.5 - O Árbitro-Geral pode alterar a metragem e ou o percurso de qualquer prova, 

caso julgue necessário; 

 

12.6 - Por motivo de segurança, dependendo das condições climáticas interna 

e/ou externa o árbitro poderá alterar o percurso, cancelar ou interromper a prova a 

qualquer momento; sem a obrigação de reagendamento de prova ou devolução dos 

valores pagos dos atletas. 

 

 

13: ADIAMENTO, SUSPENSÃO OU CANCELAENTO DE PROVA  

13.1 - A organização poderá suspender ou cancelar uma prova, mesmo após 

iniciada, caso haja suspeita de ameaça à integridade física dos atletas ou da 

organização. Os atletas reconhecem e assumem esse risco de suspensão das 

provas, que poderão ser consideradas como realizadas, sem que haja a 

possibilidade de remarcação de nova data;  

 

 

 

 



	

	

 

13.2 -  Caso a organização obtenha informações antecipadas de condições 

climáticas desfavoráveis à realização do evento que ofereçam risco a vida ou a 

saúde dos atletas, poderá adiar o evento, não sendo devida a devolução dos valores 

da inscrição; 

 

13.3 - O evento poderá ser adiado a qualquer tempo, caso as autoridades que 

tenham competência para liberar o evento, venham a indeferir a liberação ou 

determinem outra data para execução do projeto, em razão da oportunidade e 

conveniência da administração pública. Neste caso, não haverá reembolso das 

inscrições;  

 

13.4 - Nos casos de cancelamento ou mudança de data do evento, a organização 

não tem responsabilidade alguma por eventuais despesas com hospedagem, 

transporte ou quaisquer custos dos atletas;  

 

14: COMPETÊNCIA 

Ao árbitro geral compete: 

14.1 - Manter o controle absoluto da competição, auxiliado pelas demais 

autoridades; 

controlar as observâncias de regras internacionais das competições de maratonas 

aquática e águas abertas, bem como do presente regulamento; 

 

14.2 - Decidir sobre qualquer assunto em que a opinião dos árbitros seja divergente, 

tendo poderes para intervir, a qualquer momento da prova, a fim de assegurar o 

cumprimento das regras; 

 

14.3 - Suspender ou cancelar a prova, a qualquer momento, quando perceber que 

existe algum perigo aos participantes, ou a continuidade da prova (mau tempo, 

vendaval, etc.), independentemente do estágio em que a prova se encontrar no 

momento da interrupção. 

* Em caso de cancelamento da prova por conta do mal tempo ou más condições do 

mar, os valores referentes a inscrição não serão estornados aos atletas; 



	

	

 

14.4 - Formar conselho técnico e disciplinar, cuja função será de opinar, o árbitro 

geral terá a palavra final; 

 

14.5 - Decidir por qualquer eventualidade que não esteja dentro deste regulamento. 

 

14.6 - AO AQUAMAN CAMPETE: Responsabilidade total das provas resolvendo 

pendências de qualquer tipo, que 

fujam as alçadas das outras autoridades; 

 

 

14.7 - AOS ÁRBITROS COMPETE: Verificar se todas as regras estão sendo 

cumpridas, corrigir eventuais falhas, 

tomar providências que fizerem necessárias, como orientar percurso, advertir,  

socorrer em qualquer emergência e até desclassificar o atleta, caso seja grave. 

 

15: DOS PROTESTOS 

15.1 - Cada equipe deverá informar ao árbitro-geral por escrito dois responsáveis 

pela equipe, podendo os mesmos ser alterados, desde que seja feito antes do início 

do evento, pois somente estes responsáveis terão direito a solicitar recursos ou 

protestos; 

 

15.2 - Eventuais protestos só serão aceitos se efetuados dentro de 20 (vinte) 

minutos 

após divulgação do resultado no dia da competição; 

 

15.3 - Somente o representante oficial do clube ou entidade, poderá lavrar protestos 

que deverá ser escrito no formulário padrão da AQUAMAN para a modalidade, sem 

o qual não será levado em consideração; 

 

15.4 - De posse do protesto o conselho do AQUAMAN irá verificar todas as 

informações do caso e sua decisão será irrevogável; 

 



	

	

15.5 - Ao conselho-técnico compete: Avaliar o desenvolvimento dos atletas durante 

a prova, bem como recursos ou protestos encaminhados ao árbitro-geral. Deferindo 

ou punindo conforme decisão dos mesmos; 

 

15.6 - As manifestações deste conselho nos casos julgados são soberanas e 

imutáveis, não cabendo recurso.  

 

15.7 - Este regulamento foi revisado a adaptado pelo Árbitro Geral e pelo Conselho 

Técnico de Maratonas Aquáticas e entrará em vigor a partir da temporada de 2020 / 

2021. 

 

16: DO USO DE IMAGEM 

15.1 - O atleta inscrito no Desafios AQUAMAN automaticamente autoriza o evento a 

fazer uso das fotografias e vídeos produzidos durante e após a data da realização 

das provas nas mídias institucionais do Travessias e Desafios AQUAMAN. 

 

17: RECONHECIMENTO DOS TERMOS  

Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume o conhecimento de todos os termos 

deste Regulamento, estando em acordo com todos os itens dos termos e acata 

todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum 

órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos 

organizadores do evento.  

 

 

 

 

 

 

SAMIR BAREL 

Árbitro Geral AQUAMAN Capitólio 2020 / 2021 
 


