
FESTIVAL DE NATAÇÃO NO MAR 2018 
 

REGULAMENTO  

 

O FESTIVAL  

- O Festival de Natação no Mar 2018 será realizado no dia 28/04/2018 

e será composto por três provas distintas.  

- A concentração, confirmação de inscrição e retirada de kit será no 

meio da Praia Central de Bombinhas em frente a Pousada Vila do 

Farol até 7:30h no dia da prova. Confirmação de inscrição e retirada 

de kits, também podem ser retirados no dia anterior na Rua Tainha 

470 – centro de Bombinhas.  

- As largadas e chegadas serão todas na Praia Central de Bombinhas 

em frente à Pousada Vila do Farol. A largada da primeira prova está 

prevista para 8:00h onde todo nadador deverá estar presente até 15 

minutos antes do início das provas. A programação das largadas será 

definida 48hs antes do início das provas. 

- Os atletas inscritos terão que obrigatoriamente seguir todas as 

regras, normas e instruções determinadas pelo Árbitro Geral de sua 

prova e/ou pelo Árbitro Geral do Evento, sob risco de penalização, que 

pode variar de uma advertência até a desclassificação das provas.   

- Quaisquer tipos de trajes estão autorizados somente para as provas 

de Enduro Aquático e Rali Praiano, enquanto para a Piscina Oceânica, 

só será permitida sunga ou bermuda até os joelhos para homens e 

biquíni ou maiôs até os joelhos para as mulheres. É proibido o uso de 

flutuadores e propulsores em todas as provas. 

-Todos os atletas regularmente inscritos são considerados 

conhecedores do presente regulamento.  

- A participação é aberta a todos os atletas. 

 

AS PROVAS 

 

PISCINA OCEÂNICA:  

- Provas disputadas em baterias de 4 nadadores num percurso de 

100m, em fases eliminatórias (a critério do juiz de prova) até 

sobrarem os quatro finalistas de cada categoria por idade. 

- Fica obrigatório o atleta nadar sempre dentro de sua raia, contornar 

a boia colocada a 50m da areia, com o ombro esquerdo e finalizar 

cruzando a linha de chegada em frente aos fiscais de prova.   

 

RALI PRAIANO:  

- Prova em que haverão dois postos colocados dentro d’agua em cada 

canto da praia central de Bombinhas a 300m da areia. A largada será 

no local de concentração (meio da Praia Central de Bombinhas) e 

cada competidor deverá retirar uma pulseira em cada posto e 

entregar aos fiscais da prova para finaliza-la. 



- Fica obrigatório o atleta entregar as duas pulseiras aos fiscais de 

prova no local da chegada, que será o mesmo da largada. Não há 

percurso obrigatório, cabendo a cada competidor a estratégia de 

como buscar as duas pulseiras, desde que use as modalidades correr 

ou nadar.  

- O atleta que tiver qualquer ajuda externa, que não seus próprios 

meios para correr e nadar, será automaticamente desclassificado. 

 

ENDURO AQUÁTICO:  

- A prova consiste em cada competidor dar 2 voltas em um percurso 

de 1.250 metros de natação. 

- Fica obrigatório o atleta contornar o percurso da prova estabelecido 

pela organização, onde deverão contornar todas as boias com o 

ombro esquerdo (sentido anti-horário).   

 

INSCRIÇÃO  

- As inscrições serão feitas “On Line” no site oficial do evento, que é: 

www.travessiasbombinhas.com.br a um custo de R$ 100,00 até dia 

20/04, R$ 120,00 na semana do evento e R$ 150,00 no dia se houver 

vaga.  

- Os valores acima inclui inscrições nas 3 provas do Festival. 

- 10% de desconto para inscrições de equipes acima de 10 nadadores. 

- O valor da inscrição não será devolvido e nem transferido para outra 

prova, uma vez que a competição se dará independentemente da 

condição do tempo, alterando o percurso se necessário.  

- Os inscritos até 15 dias antes da prova terão garantido suas 

camisetas e toucas do evento na retirada do kit, após essa data ficam 

sujeitos à indisponibilidade.  

 

Obs.: Embora seja solicitado o tamanho da camiseta, essa informação 

é somente para efeito de logística e a entrega das camisetas será por 

ordem de chegada.  

 

Obs.: Poderá haver alteração no horário e percurso por motivo de 

segurança.  

 

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 

http://www.travessiasbombinhas.com.br/


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 de participar do evento ora mencionado.  

 

CATEGORIAS  

- As categorias serão divididas para masculino e feminino da seguinte 

maneira:  

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 ou mais – PPNE.  

 

- Para fins de inscrição em uma classe, prevalecerá a idade em 

31/12/2018, conforme tabela acima. 

 

PREMIAÇÃO  

- Troféus para as 3 primeiras equipes com mais inscritos. 

- Premiação em dinheiro para as 3 primeiras equipes com mais 

inscritos. 

- Todo o atleta inscrito que participar de pelo menos uma prova 

receberá uma medalha de participação.  

- Na Piscina Oceânica serão premiados os 4 primeiros de cada 

categoria com medalhas. 

- No Rali Praiano serão premiados os 3 primeiros colocados no geral 

masculino/feminino com medalhas.  

- No Enduro Aquático serão premiados os 3 primeiros colocados no 

geral masculino/feminino com medalhas.                                                                       

- Premiação em dinheiro para os campeões masculino e feminino que 

tiverem o melhor desempenho nas 3 provas.                                           

- Só irão para o Pódio os 4 primeiros de cada categoria da Piscina 

Oceânica, os 3 primeiros gerais (masculino e feminino) do Rali 

Praiano e do Enduro Aquático. As outras categorias retirarão 

medalhas até a terceira colocação diretamente na tenda da 

organização.  

  

 


