
 

 OBJETO 

- O objeto do presente é a organização de desafios de natação em mar aberto com diferentes percursos 

nas praias de Bombinhas-SC.  

- Os desafios poderão ser realizados em qualquer data, desde que agendados previamente. A hora e 

o sentido das travessias serão definidos pela organização dependendo da condição do mar e sempre 

primando pela segurança. Todas as informações e atualizações necessárias estão no site oficial 

www.travessiasbombinhas.com.br. 

  

SEGURANÇA 

 - Todo nadador será acompanhado por um guarda vidas de caiaque, que também será o fiscal de 

percurso. O guarda vidas será autoridade dentro d’água, cabendo a ele definir o caminho a seguir e 

por motivo de segurança, cancelar a travessia acionando o barco de apoio. 

- Será autorizado acompanhamento particular, mas que também devem obedecer às orientações do 

fiscal de percurso. 

- A organização contará com barcos de apoio, que estarão conectados com os fiscais de percurso 

através de rádios. 

- O sentido das travessias será definido pela organização até 24hs antes da largada, de acordo com a 

previsão de vento e correntes. 

 

PERCURSOS 

- Todos os percursos estão localizados dentro do município de Bombinhas e são como seguem: 

 

1 – Desafio da Sepultura – Largada do canto direito da Praia Central de Bombinhas, sai da água na 

Praia da Sepultura, acena para o fiscal e retorna para a largada. Total de 2km. 

2 - Desafio do Caraolho – Largada na Praia Central, contorna a pedra do Caraolho e retorna ao local 

de largada. Total de 4km. 

3 – Desafio Cidade de Bombinhas – Largada no canto esquerdo da Praia Central de Bombinhas, vai 

até a Praia da Sepultura e volta ao local da largada, sempre margeando as praias. Total de 4km.  

4 - Desafio da Costeira - Largada na Praia Vermelha e chegada na Praia de Zimbros. Esse desafio 

poderá ter sentido inverso, dependendo das condições e por questão de segurança. Total de 5km. 

5 - Desafio da Conceição - Largada na Praia de 4 Ilhas e chegada na Praia da Conceição. Esse 

desafio poderá ter sentido inverso, dependendo das condições e por questão de segurança. Total de 

5,5km. 

6 - Desafio da Praia de Fora – Largada na Praia Central e chegada na Praia de 4 Ilhas. Esse desafio 

poderá ter sentido inverso, dependendo das condições e por questão de segurança. Total de 6,5km. 

7 - Longão da Praia de Fora - Largada no canto esquerdo da Praia de Bombas e chegada na Praia 

de 4 Ilhas. Esse desafio poderá ter sentido inverso, dependendo das condições e por questão de 

segurança. Total de 8km. 
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8 - Desafio da Galheta – Largada na Praia da Lagoinha, sai da água na Praia da Galheta, acena para 

o fiscal e retorna para Lagoinha. Total de 8km. 

9 - Volta na Ilha do Macuco – Largada e chegada na Praia da Conceição. Total de 8km. 

10 - Desafio do Atalaia - Largada na Praia Central e chegada na Praia do Atalaia em Mariscal. Esse 

desafio poderá ter sentido inverso, dependendo das condições e por questão de segurança. Total de 

8,5km. 

11 - Desafio do Canto Grande - Largada na Praia da Conceição e chegada na Praia de Dentro. Esse 

desafio poderá ter sentido inverso, dependendo das condições e por questão de segurança. Total de 

10,5km. 

12 - Volta de Bombinhas 22K - Largada no canto esquerdo da Praia de Bombas e chegada no canto 

direito da Praia de Zimbros. Esse desafio poderá ter sentido inverso, dependendo das condições e por 

questão de segurança. Total de 22km. 

 

INSCRIÇÕES 

- Todo nadador para se inscrever, deverá avisar a organização de seu interesse em realizar um dos 

desafios, com pelo menos 15 dias de antecedência,  através de e-mail 

(contato@travessiasbombinhas.com.br) ou whatsapp (47 991057785). 

- Apresentar Ficha de Inscrição preenchida e assinada disponibilizada no site oficial 

www.travessiasbombinhas.com.br.  

- Atestado médico com pelo menos 6 meses informando sua aptidão física para um desafio como o 

estabelecido. 

- No caso do desafio “Volta de Bombinhas 22K” o nadador deverá também apresentar um comprovante 

de já ter concluído uma prova similar com pelo menos 70% da metragem estabelecida. 

- Ofício com firma reconhecida em cartório, justificando a falta de algum dos itens acima. 

- Efetuar o pagamento do valor total da inscrição até pelo menos 5 dias antes da data agendada. O 

valor e forma de pagamento estão disponíveis no site oficial www.travessiasbombinhas.com.br. 

- O valor da inscrição é para um desafio específico, o nadador escolhe o percurso e faz os 

procedimentos para inscrição. Para inscrições em mais de um desafio (pacotes) com preços 

promocionais, o interessado deve entrar em contato com a organização através do whatsapp 47 

991057785 ou pelo e-mail contato@travessiasbombinhas.com.br    

- Toda a documentação exigida deve ser apresentada para a organização até no máximo 5 dias antes 

da travessia. 

- Nesses valores estão incluídos Guarda Vidas (que também é o Fiscal de Percurso), caiaque, barco 

de apoio na praia para eventualidades, Certificado de Conclusão (deve ser solicitado), inclusão do 

nome no Ranking Oficial de Finishers e custos operacionais (Marinha, Prefeitura e Bombeiros). São 

oferecidos troféu e camiseta a um custo especificado na ficha de inscrição.    

- O valor da inscrição não será devolvido em caso de desistência, não comparecimento do nadador ou 

falta total ou parcial de documentos exigidos pela organização. Também não poderá ser transferido 

para outra travessia. 

 

RESPONSABILIDADES 
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- Levando em conta que os desafios requerem muito esforço físico assim como uma grande exposição 

a elementos externos, o organizador não se responsabiliza por qualquer acidente que por ventura 

aconteça durante a travessia e que não se impute ao organizador qualquer responsabilidade por 

seguro (de vida, de acidente ou de propriedade) que será de total responsabilidade do nadador. 

- Em caso da impossibilidade de realização da travessia por motivo de segurança, devido à condição 

adversa do mar, fica definido que não haverá devolução do valor pago, podendo sim ser marcada uma 

nova data para o desafio.  

- Tanto nadadores como acompanhantes e tripulação, deverão deixar um documento de identidade 

com a organização, podendo ser cópia. 

- Não serão permitidos menores de 18 anos completos na travessia, tanto nadando como no apoio, 

sem a devida autorização dos pais.  

- O atleta inscrito terá que obrigatoriamente seguir todas as regras, normas e instruções determinadas 

sobre a travessia pelo Árbitro Geral do evento, sob risco de penalização, que pode variar de uma 

advertência até a desclassificação e retirada da água. 

- Todas as dúvidas deverão ser sanadas nos dias anteriores a travessia, pois não caberá recurso 

quanto as providências do Árbitro Geral. 

- Hidratação e alimentação serão por conta do nadador, podendo contar com o apoio do Fiscal de 

Percurso. 

- Todo tipo de transporte em terra é responsabilidade do nadador, tanto a ida ao local da largada, como 

a volta do local de chegada. 

 

RANKINGS 

- Serão criados 2 rankings para cada percurso, com ou sem uso de trajes. 

- Sem uso de trajes – serão permitidos somente sunga ou bermudas para os homens e biquínis ou 

maiôs para as mulheres. 

- Com uso de trajes – serão permitidos qualquer tipo de trajes. 

- Os rankings não terão distinção de idades e seguirão uma ordem pelos tempos estabelecidos, sendo 

o menor tempo o primeiro colocado. 

- Será fornecido um Certificado de conclusão do desafio em arquivo PDF, quando solicitado.    

 

OUTROS 

- Durante o percurso enquanto estiver dentro d’água, o nadador não poderá fazer uso das 

embarcações para descansar mesmo quando da alimentação e hidratação. 

- O desafio “Volta de Bombinhas 22k” pode ser feito também por equipes, para isso entrar em contato 

com a organização pelo Whatsapp 47 991057785 ou e-mail contato@travessiasbombinhas.com.br    

- A participação é aberta somente a atletas experientes e treinados. Todos os atletas regularmente 

inscritos são considerados conhecedores do presente regulamento. 
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