
25 de Abril (Sábado)
• Data do Evento

De 02 de Março a 04 de Abril
• Inscrições

- Concentração - 07h30
- Balizamento - 8h15
- Início das Provas - 8h30

• Cronograma do Evento

Natação: O participante deverá
saber nadar sozinho.
Obrigatório o uso de touca.
Não será permitida a utilização
de qualquer material para ajuda
na propulsão como nadadeira,
palmar e etc.

Ciclismo: Obrigatório o uso de
capacete. Não será permitida a
utilização de bicicletas sem freios.
Poderá utilizar qualquer tipo de
bicicleta. O participante terá que
estar com a camiseta do evento
e de tênis.

Corrida: Obrigatório correr de
tênis. Não será permitido
qualquer tipo de auxílio externo.

Transição das atividades: Não será
permitido aos atletas receberem
qualquer tipo de ajuda. Podendo
acarretar a sua desclassi�cação.

- Dias 23 e 24 de Abril no
   Departamento de Esportes.
   Das 9h às 18h30.

• Retirada do Kit

• Regulamento

Troféu para os 03 primeiros
colocados de cada categoria
(feminino e masculino). Todos os
participantes receberão medalhas.

• Premiação

Nº DO ATLETA

• Categorias e Distâncias

Categorias

Mirim - 2013 e 2012
Infantil - 2011 e 2010
Infanto - 2009 e 2008
Juvenil - 2007 e 2006

50m
75m

100m
200m

200m
400m
1Km
2Km

110m
220m
500m
1Km

Natação Bike Corrida

25 de Abril (Sábado)
• Data do Evento

De 02 de Março a 04 de Abril
• Inscrições

- Concentração - 07h30
- Balizamento - 8h15
- Início das Provas - 8h30

• Cronograma do Evento

Natação: O participante deverá
saber nadar sozinho.
Obrigatório o uso de touca.
Não será permitida a utilização
de qualquer material para ajuda
na propulsão como nadadeira,
palmar e etc.

Ciclismo: Obrigatório o uso de
capacete. Não será permitida a
utilização de bicicletas sem freios.
Poderá utilizar qualquer tipo de
bicicleta. O participante terá que
estar com a camiseta do evento
e de tênis.

Corrida: Obrigatório correr de
tênis. Não será permitido
qualquer tipo de auxílio externo.

Transição das atividades: Não será
permitido aos atletas receberem
qualquer tipo de ajuda. Podendo
acarretar a sua desclassi�cação.

- Dias 23 e 24 de Abril no
   Departamento de Esportes.
   Das 9h às 18h30.

• Retirada do Kit

• Regulamento

Troféu para os 03 primeiros
colocados de cada categoria
(feminino e masculino). Todos os
participantes receberão medalhas.

• Premiação

Nº DO ATLETA

• Categorias e Distâncias

Categorias

Mirim - 2013 e 2012
Infantil - 2011 e 2010
Infanto - 2009 e 2008
Juvenil - 2007 e 2006

50m
75m

100m
200m

200m
400m
1Km
2Km

110m
220m
500m
1Km

Natação Bike Corrida



REGULAMENTOINFORMAÇÕES:
(15) 3388-9036
(15) 3388-9046

REGULAMENTOINFORMAÇÕES:
(15) 3388-9036
(15) 3388-9046


