
1º AQUATLO
Piscinas Municipais da Feira

Sábado, 28 de Outubro de 2017

REGULAMENTO

1. ORGANIZAÇÃO / ENQUADRAMENTO
• O 1º  Aquatlo  –  Piscinas  Municipais  da  Feira  é  uma  organização  das  Piscinas

Municipais de Santa Maria da Feira em parceria com a Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira com o licenciamento da Federação de Triatlo de Portugal;

• O evento consiste num aquatlo (natação em piscina + corrida no exterior)  para
todas as idades com diferentes escalões de competição.

2. LOCAL e PROGRAMA-HORÁRIO
• O evento terá lugar em Santa Maria da Feira, nas Piscinas Municipais.
• As coordenadas GPS do local são: 40.923075, -8.545728.
• Horários:

◦ 13h00 às 14h30: Secretariado.
◦ 14h00 às 14h40: Colocação do material no parque de transição;
◦ Obrigatoriamente  todos  os  atletas  terão  de  se  apresentar  devidamente

equipados;
◦ 14h45: Hora limite de permanência de atletas no parque de transição;
◦ 15h00: Início do Aquatlo;
◦ Após a chegada do último atleta à meta, os atletas poderão levantar o seu

material do Parque de Transição, exibindo o seu dorsal à entrada do mesmo. O
tempo limite para efetuar o respetivo levantamento será de 15 minutos após o
último atleta ter concluído a prova.

3. ESCALÕES ETÁRIOS e DISTÂNCIAS
• Benjamins (nascidos em 2008,2009,2010)

◦ 50m (1V) natação - 400 (0.4V) corrida.
• Infantis (nascidos em 2006, 2007)

◦ 100m (2V) natação - 1000 (1V) corrida.
• Iniciados (nascidos em 2004, 2005)

◦ 150m (3V) natação - 1400 (1.4V) corrida.
• Juvenis (nascidos em 2002, 2003)

◦ 200m (4V) natação - 2000 (2V) corrida.
• Absoluto ( nascidos em 2001 ou menos)

◦ 200m (4V) natação - 2000 (2V) corrida.
• Os Escalões aplicam-se tanto em Masculinos como em Femininos.

4. DESCRIÇÃO DOS PERCURSOS
• Natação: Piscina Municipal de Santa Maria da Feira.



• Corrida:  Percurso  sem  grande  dificuldade  na  zona  envolvente  das  Piscinas
Municipais de Santa Maria da Feira.

5. PARTIDAS POR VAGAS
• As partidas serão feitas por vagas/séries separadas por escalões.
• As séries serão afixadas no dia da prova, perto do local da partida.
• Os  atletas  deverão,  antecipadamente,  concentrar-se  no  cais  da  piscina  nas

respectivas boxes de partida.

6. LOCAIS DE ABASTECIMENTO
• No final da Prova (sólidos e líquidos).

7. REGRAS RESPONSABILIDADE GERAL
• São adoptadas as  regras  em vigor  no  Regulamento  Técnico  da Federação de

Triatlo de Portugal, sendo da responsabilidade dos atletas conhecer e respeitar o
mesmo, bem como cumprir as instruções dos árbitros e responsáveis da prova.

• A participação  na  prova,  tem  que  estar  obrigatoriamente  coberta  pelo  Seguro
Desportivo previsto na Lei (Acidentes Pessoais).

• Natação:
◦ Cada  atleta  é  responsável  pelo  cumprimento/conhecimento  do  respetivo

percurso e nº de voltas, previamente anunciados.
◦ Todos os meios de propulsão ou aspiração artificiais estão interditos;
◦ Os atletas terão, obrigatoriamente, de utilizar touca no percurso de natação, até

ao Parque de Transição;
• Corrida

◦ É obrigatório o uso de t-shirt, camisola, fato de triatlo ou algo que cubra o tronco
do atleta.

◦ Cada  atleta  é  responsável  pelo  cumprimento/conhecimento  do  respetivo
percurso e nº de voltas, previamente anunciados.

◦ É proibido o acompanhamento dos atletas por parte de qualquer outra pessoa
que não esteja em competição e por parte de qualquer veículo autorizado ou
não pela organização.

9. CLASSIFICAÇÕES
• Classificação por Escalões/Género.
• Haverá cronometragem eletrónica através de chips. O chip deverá ser colocado e

não poderá ser retirado durante o decorrer da prova. Os atletas que não entreguem
o seu chip no final da prova têm que efetuar o pagamento à organização no valor
de 10€ (dez euros).

10. PROTESTOS
• Podem ser efectuados por todos os agentes desportivos diretamente envolvidos,
• São presentes  ao  Árbitro  Chefe  de  Equipa  até  15  min  após a  publicação dos

Resultados Oficiais Provisórios.
• Os protestos são efetuados por escrito e entregues, acompanhados de uma taxa

de 10 €, à organização.
• A taxa será sempre devolvida se o protesto for decidido favoravelmente.

12. PRÉMIOS
• Troféus para os primeiros 3 classificados de cada escalão/género.



13. INSCRIÇÕES
• Prazo de inscrição:

◦ Até às 24h00 de 4ª feira, dia 25 de Outubro de 2017.
• Inscrição no dia da prova:

◦ Os atletas que não cumpram o prazo de inscrição, podem inscrever-se no dia e
local da prova, no Secretariado, mediante o pagamento de um valor de 4€, que
acresce ao valor da inscrição (Inscrições limitadas).

• Formas de Inscrição:
◦ Via internet, no site do evento, em www.piscinasdafeira.com/aquatlo/

• Valores de inscrição:
◦ Atletas benjamins, infantis, iniciados e juvenis – 2 euros.
◦ Atletas do escalão absoluto – 4 euros.

• Observações:
◦ A referência multibanco para efetuar  o  pagamento tem uma validade de 72

horas;

14. CASOS OMISSOS
• Os casos omissos à Regulamentação da F.T.P. serão resolvidos pela organização

do evento.

15. OUTRAS INDICAÇÕES
• Estão previstas zonas de controlo de passagem dos atletas, sendo desclassificado

quem não cumpra a totalidade do percurso.
• Da aptidão física dos atletas serão responsáveis os clubes, as entidades que os

inscrevem ou o próprio atleta, não cabendo à Organização responsabilidades por
quaisquer acidentes que se venham a verificar antes, durante e depois da prova,
sendo, tomadas providências para uma assistência eficaz durante o desenrolar da
mesma.

• O atleta compromete-se a respeitar as indicações dos membros da Organização
colocados ao longo do percurso.

• No final os atletas poderão tomar banho nos balneários das Piscinas Municipais.
• Reserva-nos  o  direito  de  cancelar,  antecipar  ou  adiar  o  evento  devido  a

circunstâncias  imprevistas  ou  inevitáveis,  alheias  à  vontade  da  Organização.
Nestes  casos,  a  Organização  informa  os  participantes  o  mais  atempadamente
possível.

• Caso o evento seja cancelado, antecipado, adiado e alteração dos horários das
provas,  devido  a  circunstâncias  alheias  à  vontade  da  Organização  (como  por
exemplo,  condições  meteorológicas  adversas  ou  alertas  da  Protecção  Civil),  a
Organização não deve ser responsabilizada por qualquer inconveniente, despesas,
custos, perdas ou danos sofridos pelos participantes.

• Ao participar  no  evento,  o  declarante  autoriza  a  cedência,  de  forma gratuita  e
incondicional dos direitos de utilização da sua imagem à Organização da prova.
Estes direitos podem ser cedidos a terceiros, desde que autorizados pela própria
Organização, e incluem desde vídeos, fotografias, imagens, gravações ou qualquer
outro registo deste evento.
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