RANKING DE TRAVESSIAS BOMBINHAS ANASOL 2020

REGULAMENTO
PROVAS
O Ranking de 2020 será disputado em 7 etapas:
Travessia da Sepultura 3Km

18/01/2020

20ª Travessia da Sepultura

19/01/2020

12ª Prova de Natação Noturna

14/03/2020

Travessia de Zimbros 3Km

18/04/2020

14ª Travessia de Zimbros

19/04/2020

Travessia do Ribeiro 3Km

17/10/2020

XVII Travessia do Ribeiro

18/10/2020

As datas poderão sofrer mudanças, que se houverem serão avisadas
antecipadamente.
A participação no circuito é aberta a todos os atletas aptos a prática da natação
em águas abertas e conforme termo de responsabilidade que segue.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Todos os inscritos isentam os organizadores, promotores e patrocinadores de
quaisquer responsabilidades sobre acidentes de qualquer natureza que
possam ocorrer antes, durante e/ou depois da realização deste evento, em seu
nome, de seus herdeiros e ou familiares. Também participam de livre e
espontânea vontade, estando em boas condições de saúde física, mental e
técnica para participar da prova estabelecida, tendo se submetido a avaliação
clínica recente e treinado adequadamente. Estão cientes dos riscos naturais e
humanos inerentes à prática desportiva em locais abertos e públicos. Estão
cientes de que os salva-vidas contratados pela organização do evento serão
responsáveis pela segurança dos atletas apenas no perímetro do percurso
demarcado pelas boias. Concordam com os termos deste regulamento e que
não haverá reembolso, por qualquer motivo, no caso de desistência ou
impossibilidade de participar do evento ora mencionado.

INSCRIÇÃO
- As inscrições serão feitas através do portal de inscrições disponível no site do
organizador e oficial do circuito www.travessiasbombinhas.com.br

- O valor referente à inscrição não será devolvido em caso de desistência ou
não comparecimento, como também não poderá ser transferido para outra
prova.

CATEGORIAS
- As categorias serão divididas para masculino e feminino da seguinte maneira:
= 1.500 e 3.000 metros
11 a 13 anos - 14 a 16 anos – 17 a 19 anos.
20 a 24 anos – 25 a 29 anos - 30 a 34 anos.
35 a 39 anos – 40 a 44 anos - 45 a 49 anos.
50 a 54 anos – 55 a 59 anos - 60 a 64 anos.
65 a 69 anos – 70 a 74 anos – 75 anos ou mais – PCD.
= Crianças 200 metros
6 a 8 anos – 9 a 10 anos – 11 a 13 anos.
= Travessia 800 metros (Idade livre).
- Para fins de inscrição em uma classe, prevalecerá a idade em 31/12/2020,
conforme tabela acima.
PROVAS
Os atletas inscritos terão que obrigatoriamente seguir todas as regras, normas e
instruções determinadas sobre as provas pelo Árbitro Geral de cada evento
sob-risco de penalização, que pode variar de uma advertência até a
desclassificação do Circuito.
A concentração, confirmação de inscrição e retirada de kit serão sempre no local
da chegada.
Na travessia da Sepultura (janeiro) é vetado o uso de qualquer tipo de roupa que
ultrapasse os joelhos e a cintura para os homens e os joelhos e os ombros
para as mulheres. Nas outras provas é liberado qualquer tipo de roupa e em
todas as provas é proibido o uso de flutuadores e propulsores.
Na Travessia Noturna é obrigatório o uso do acessório luminoso fornecido pela
organização que deve ser fixado no elástico dos óculos para efeito de
segurança e também o uso da touca do evento, sendo que quem não estiver
usando

o

acessório

luminoso

na

chegada

será

automaticamente

desclassificado.
Fica obrigatório o atleta contornar o percurso de prova estabelecido pela
organização. Na chegada o atleta deverá passar pelo funil de controle.

Todos os atletas inscritos são considerados conhecedores do presente
regulamento a aceitam suas condições nos termos que foram apresentados.

Horários das largadas
1,5km e 3km: 8:30h
800 metros: após a chegada do ultimo nadador da prova de 1,5km
200 metros Crianças: após a chegada do ultimo nadador da prova de 800m.
Obs.: Exceto a Travessia Noturna que terá o horário de largada definido no local
da prova a partir de 18:30h.

Observações:
1) Poderá haver alterações nos horários e percursos por motivo de
segurança.
2) Todo nadador deverá se apresentar no local de largada até 15 minutos
antes do início da prova.

PONTUAÇÃO/ RANKING
- Serão quatro rankings: 3km, 1,5km, 800m e 200m kids.
- A contagem de ponto será individual;
- Na classificação geral tanto para o Ranking 1,5k como para 3k, só serão
lançados os 30 primeiros de cada etapa e se dará com a pontuação máxima
para os campeões (20 pontos por etapa) e como segue:
20 – campeão

13 – sétimo lugar

7 – déc.terceiro lugar

18 – vice-campeão

12 – oitavo lugar

6 – déc.quarto lugar

17 – terceiro lugar

11 – nono lugar

5 – déc.quinto lugar

16 – quarto lugar

10 – décimo lugar

4 – déc.sexto lugar

15 – quinto lugar

9 – déc.primeiro lugar

3 – déc.sétimo lugar

14 – sexto lugar

8 – déc.segundo lugar

2 – déc.oitavo lugar

- Para as categorias por idade, 800m e 200m kids, somente os 10 primeiros terão
suas pontuações (seguindo a formula acima) lançadas no ranking a cada
etapa.
- Para o resultado final de cada ranking serão somadas todas as pontuações
lançadas de cada nadador.

- Serão somados 3 pontos no final dos rankings gerais 3km e 1,5km, como bônus
ao nadador que pontuar entre os Top 30 gerais nas sete etapas, assim: para
ter direito a 3 pontos de bônus no ranking 3km o nadador deve pontuar entre
os Top 30 nas 4 provas de 1,5km e nas 3 provas de 3 km, e para ter direito a
3 pontos de bônus no ranking 1,5km o nadador deverá pontuar nas 3 provas
de 3km e nas 4 provas de 1,5km.
- Para efeito de desempate será obedecido o seguinte critério:
1º Maior número de etapas participadas.
2º Confronto direto entre ambos.
3º Vencedor (maior pontuação) da etapa mais anterior.
- Para o ranking de equipes será somado 1 ponto por etapa para cada nadador
que completar a prova e mais 3 pontos no ranking final para cada Top 30 das
categorias gerais de 3km e 1,5km.
Obs. - Para o ranking de equipes, será somado 1 ponto por cada R$ 100,00
depositado na conta da APAE de Porto Belo (Banco do Brasil ag 3272-7 c/c
40904-9) mediante apresentação do comprovante de depósito, que só
poderá ser usado uma vez.

PREMIAÇÃO POR ETAPA
- Medalha de participação para todo o atleta que completar a prova.
- Troféus para os 5 (cinco) primeiros colocados no geral masculino/feminino.
- Troféus para os 5 (cinco) primeiros de cada categoria.
- Os 5 (cinco) primeiros colocados no geral masculino/feminino não receberão
Troféus nas categorias mas terão suas colocações asseguradas no resultado
final.
- Todo atleta inscrito nos pacotes promocionais de inscrições antecipadas e os
inscritos até 15 dias antes da prova terão direito a uma camiseta e uma touca
para cada fim de semana de prova em que foi inscrito. Os inscritos após essa
data estarão sujeitos à indisponibilidade e terão um custo extra para
aquisição das mesmas.
Obs.: As camisetas serão entregues por ordem de chegada, não garantimos
a numeração.

PREMIAÇÃO DO RANKING FINAL
- Serão oferecidos Troféus a todos os nadadores ranqueados. Esses Troféus
somente serão

confeccionados após confirmação por e-mail com

antecedência de 10 dias da data da cerimônia de entrega a ser definida e
com o depósito no valor de R$ 50,00.

