RANKING DE TRAVESSIAS BOMBINHAS 2014
REGULAMENTO
PROVAS
O Ranking de 2014 será disputado em 7 etapas:
Travessia de Zimbros 3Km

16/11/2013

7ª Travessia de Zimbros

17/11/2013

Travessia da Sepultura 3Km

18/01/2014

14ª Travessia da Sepultura

19/01/2014

6ª Travessia de Natação Noturna

22/02/2014

Travessia do Ribeiro 3Km

05/04/2014

XI Travessia do Ribeiro

06/04/2014

As datas poderão sofrer mudanças, que se houver será avisada antecipadamente.
A participação no circuito é aberta a todos os atletas.

INSCRIÇÃO
- As inscrições poderão ser feitas “On Line” ou através de fichas de inscrição e
depósito bancário pelo site www.bombinhasesportes.com.br no valor de
R$ 60,00 até 1 semana antes de cada prova, R$ 80,00 na semana de cada
prova. No dia anterior e no dia de cada prova as inscrições custarão R$
120,00 e só poderão ser feitas com a organização no celular 47 91057785
ou na Rua Tainha 470 – centro – Bombinhas-SC, exceto na prova noturna
que até uma semana antes será de R$ 80,00, na semana da prova

será

de R$ 110,00, no dia anterior e no dia da prova será R$ 150,00.
- Taxa voluntária de doação de 5 kg de alimento não perecível ou 5 unidades
de material de limpeza ou o valor de R$ 10,00 para a APAE de Porto Belo,
que valerão 3 pontos no Ranking por etapa e que só serão somados para
aqueles que completarem os percursos.
- O valor referente à inscrição não será devolvido em caso de desistência ou
não comparecimento, como também não poderá ser transferido para outra
prova.
- Todos os participantes das travessias deverão obrigatoriamente atestar no
ato da inscrição que estão em condições físicas e técnicas adequadas para
a prova e que isentam os responsáveis, promotores e patrocinadores do

evento de qualquer responsabilidade sobre acidentes que possam ocorrer
com o nadador.
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 – PPNE.
= Crianças 200 metros
6 a 8 anos – 9 a 10 anos – 11 a 12 anos.
= Travessia 800 metros (Idade livre).
- Para fins de inscrição em uma classe, prevalecerá a idade em 30/04/2014,
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 do 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 regularmente inscritos são considerados conhecedores do
presente regulamento.
Horários das largadas
09h30min: 1.500 e 3.000 metros.
10h45min: 800 metros.
11h00min: Travessinha 200 metros
Travessia Noturna

20h30min Travessinha 200 metros
20h45min Travessia 800 metros.
21h: 1.500 metros.

Observações:
1) Poderá haver alterações nos horários e percursos por motivo de
segurança.
2) Todo nadador deverá se apresentar no local de largada até 10 minutos
antes do início da prova.

PONTUAÇÃO/ RANKING
- A contagem de ponto será individual;
- As provas de 1.500 e 3.000 metros formarão um ranking unificado (único).
- A classificação por categoria e sexo do Ranking se dará com a pontuação
máxima para os campeões descontando-se 10% de cada próximo colocado.
1ª Etapa (Travessia de Zimbros 3km) 27 pontos
2ª Etapa (7ª Travessia de Zimbros) 22 pontos.
3ª Etapa (Travessia da Sepultura 3km) 26 pontos
4ª Etapa (14ª Travessia da Sepultura) 21 pontos.
5ª Etapa (6ª Travessia Noturna de Bombinhas) 20 pontos
6ª Etapa (Travessia do Ribeiro 3km) 28 pontos
7ª Etapa (XII Travessia do Ribeiro) 23 pontos
- Para o resultado final do ranking unificado serão somadas somente as 4
melhores pontuações por etapa de cada nadador.
- Embora se some somente as 4 melhores pontuações de cada nadador, serão
somados os bônus de todas as etapas em que houve doação para a APAE
local.

- Será somado 5 pontos no final do ranking a todo nadador que participar de
todas as etapas.
- O ranking das provas de 800 e 200m será formado por 4 etapas onde para o
resultado final serão somados somente as 3 melhores pontuações por
etapa.
- Só serão ranqueados os nadadores que possuírem pontuação acima de 1 por
etapa.
- 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 serão somados os pontos das categorias: geral
1500 e 3.000 metros, geral crianças e 800 metros.

PREMIAÇÃO POR ETAPA
- Todo o atleta que completar cada prova receberá uma medalha de
participação.
- Serão premiados a cada prova os 5 (cinco) primeiros colocados no geral
masculino/feminino e os 5 (cinco) primeiros de cada categoria com troféus.
- 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 até 10 dias antes da realização de cada etapa terá direito
a uma camiseta e uma touca da etapa em que foi inscrito, os inscritos após
essa data estarão sujeitos à indisponibilidade.

PREMIAÇÃO DO RANKING FINAL
- Serão oferecidos troféus aos 5 primeiros colocados da geral e de todas as
categorias masculina e feminina nas provas de 1.500 e 3.000 metros, para
os 5 primeiros colocados nas categorias de 200m e para os 5 primeiros
colocados na prova de 800m também para feminina e masculina. Esses
troféus só serão confeccionados após confirmação por email com
antecedência de 15 dias da data da cerimônia de entrega a ser definida e
com o depósito no valor de R$ 50,00.

