MARATONA AQUÁTICA AMAZONAS
1ª ETAPA
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º. A finalidade da Maratona Aquática Amazonas é realizar ....,
de acordo com o presente regulamento, que tomou como base as regras
emanadas pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA e
pela Federação Internacional de Natação – FINA.
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 2º. A Maratona Aquática Amazonas é uma realização da
Associação Aquática Amazonas e faz parte de um evento anual, também
organizado pela Associação Aquática Amazonas, denominado “Rio Negro
Challenge”.
Art. 3º. Todas as despesas com inscrição, transporte, estadia,
alimentação dos atletas e de seus respectivos acompanhantes, incluindo a
alimentação durante a prova, serão de responsabilidade do próprio atleta.
CAPÍTULO II
DAS PROVAS
Art. 4º. A Maratona Aquática Amazonas será realizada no dia 19 de
maio de 2019, as 07h, na Praia da Ponta Negra, em Manaus.

Art. 5º. As provas serão disputadas em circuito, com largada e
chegada na areia e distâncias de 2K, 4K e 6K.
§1º. A forma de disputa permitirá que o percurso seja cumprido em
formato triangular, com um único ponto de largada e chegada, utilizandose de boias e/ou embarcações para cumprimento da distância e trajeto.
Parágrafo único. Somente serão permitidas, no perímetro da prova,
embarcações de arbitragem, segurança ou devidamente autorizadas pela
Organização do evento.
Art. 6º Todos os atletas devem comparecer com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para a largada para a
realização do check-in.
Art. 7º Os atletas serão identificados por meio de chip eletrônico,
correspondente a um número atribuído pela Organização do evento.
Art. 8º. A ordem de chegada do atleta no momento da entrada no
corredor de leitura deve ser mantido até a área de dispersão.
Art. 9º. Não será permitida a utilização de equipamentos que
facilitem a flutuabilidade (neoprene, flutuadores, etc.)
CAPÍTULO III
DAS INSCRIÇÕES
Art. 10. As inscrições são limitadas e serão realizadas exclusivamente
através do site www.rionegrochallenge.com.br até o dia 13 de maio de
2019 ou o término das vagas.

Art. 11. O valor da inscrição é R$130,00 (cento e trinta reais) + taxas
do site.
Art. 12. A inscrição é aberta a atletas brasileiros e/ou estrangeiros,
desde que preenchidos os requisitos apresentados neste Regulamento.
§1. A idade mínima para participação na prova é de 13 (treze) anos.
Parágrafo único. Será permitida a participação de atletas de 12
(doze) anos EXCLUSIVAMENTE no circuito de 2K.
Art. 13. Não serão aceitas inscrições incompletas ou fora do prazo.
Art. 14. Todas as inscrições serão submetidas à aprovação da
Organização do evento, que se reserva ao direito de aceitá-las ou não.
Art. 15. Em caso de cancelamento, adiamento, desistência ou não
comparecimento, não haverá devolução do valor pago ou transferência
para outra prova ou atleta/equipe.
RETIRADA DE KITS/DO CONGRESSO TÉCNICO
Art. 16. A entrega de kits será realizada no dia 18 de maio de 2019,
entre 15h e 19h, em local a ser designado e informado pela Organização do
evento.
§1º. Não haverá entrega de kits em dia/horário diferente do
designado.
Art. 17. O Congresso Técnico será realizado no dia 18 de maio de
2019, as 17h, em local a ser designado e informado pela Organização do
evento.

DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Art. 18. No ato da entrega do kit, todos os atletas devem apresentar:
a) Documento oficial válido com foto e data de nascimento (RG,
Passaporte, CNH ou CTPS);
b) Autorização dos pais e/ou responsável, em caso de menor de 18
anos;
c) Atestado médico afirmando estar em condições adequadas para
participação na prova, com assinatura e CRM do médico. O
atestado terá a validade de até 06 (seis) meses a contar da data
de assinatura;
d) Declaração técnica afirmando estar em condições físicas e
técnicas adequadas para a prova, com assinatura e CREF do
profissional de Educação Física.
e) Termo de Responsabilidade fornecido pela Organização do
evento, isentando os responsáveis, promotores e patrocinadores
do evento de qualquer responsabilidade sobre acidentes que
possam ocorrer com o nadador.
Parágrafo único. Para menores de 18 anos, o Termo de
Responsabilidade deverá ser assinado por um dos pais ou responsável legal.
Art. 19. O atleta que não cumprir as exigências descritas acima, não
poderá participar da competição.

CAPÍTULO III
DAS CATEGORIAS
Art. 20. O enquadramento nas categorias por faixa etária seguirá os
procedimentos adotados pela CBDA, estabelecidos no Regulamento do
Circuito Brasileiro de Águas Abertas, com as seguintes adaptações da
Organização do evento:
MIRIM: 12 anos
INFANTIL: 13 e 14 anos
JUVENIL: 15 e 16 anos
JÚNIOR: 17, 18 e 19 anos
SÊNIOR: 20 a 24 anos
MASTER A: 25 a 29 anos
MASTER B: 30 a 34 anos
MASTER C: 35 a 39 anos
MASTER D: 40 a 44 anos
MASTER E: 45 a 49 anos
MASTER F: 50 a 54 anos
MASTER G: 55 a 59 anos
MASTER H: 60 a 64 anos
MASTER I: 65+

§1º. Para fins de enquadramento, será considerada a idade em
31/12/2019.
Art. 21. Atletas da categoria PCD participam na categoria ABSOLUTO,
sem distinção do grau de lesão.
DAS PREMIAÇÕES
Art. 22. Todos os atletas, ao concluírem a prova, recebem medalha
de participação.
Art. 23. Serão premiados na categoria ABSOLUTO, os 03 (três)
primeiros colocados gerias nas categorias masculino e feminino, de cada
prova.
§1º. Os atletas da categoria ABSOLUTO serão premiados com troféus.
Parágrafo único. O atleta que for premiado na categoria ABSOLUTO,
está automaticamente desclassificado da categoria FAIXA ETÁRIA.
Art. 24. Serão premiados na categoria FAIXA ETÁRIA, os 03 (três)
primeiros colocados de cada categoria, masculino e feminino, de cada
prova.
§1º. Os atletas da categoria FAIXA ETÁRIA serão premiados com
medalhas.
Art. 25. Serão premiados na categoria PCD, os 03 (três) primeiros
colocados gerais, masculino e feminino, de cada prova.
§1º. Os atletas da categoria PCD serão premiados com troféus.

CAPÍTULO IV
DO TEMPO LIMITE
Art. 26. As provas possuem um tempo limite para conclusão,
conforme a seguinte disposição:
a) 2K: 45 (quarenta e cinco minutos) a contar do primeiro colocado;
b) 4K: 30 (trinta) minutos a contar do primeiro colocado;
c) 6K: 30 (trinta) minutos a contar do primeiro colocado.
Art. 27. O atleta que exceder o tempo limite estabelecido não tem
direito à premiação e sua participação será registrada como “Após Tempo
Limite”.
Parágrafo único. Atingido o tempo limite, os atletas serão recolhidos
pelas embarcações da Organização.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 28. Em caso de emergência, ou seguindo orientação das
autoridades competentes, poderão ser feitas mudanças no percurso assim
como nos horários previstos, de modo a preservar a segurança e a
integridade de todos os participantes.
Art. 29. Todos os atletas receberão marcação individual a ser aplicada
(tinta, carimbo, transfer ou chip) de acordo com as orientações da
Organização do evento durante o check in.

Art. 30. Estão passíveis de desclassificação, penalização ou
suspensão, os atletas e/ou equipes de revezamento que:
a) Não obedecerem aos procedimentos de largada, chegada,
marcação de números, contorno de pontos obrigatórios e
posicionamento com relação à embarcação de acompanhamento
conforme orientação da Organização do evento;
b) Venham a cometer atos de indisciplina desde a sua apresentação
para o início da competição até o encerramento da mesma;
c) Venham a desacatar ou ofender árbitros, organizadores ou
autoridades da prova, inclusive durante o Congresso Técnico e/ou
Cerimônia de premiação;
d) Se negarem a sair da prova em caso de cancelamento, suspensão
ou por exceder o tempo limite estabelecido nesse regulamento;
Parágrafo único. As equipes desistentes serão conduzidas até o local
de chagada pelas suas próprias embarcações de acompanhamento.
Art. 31. Os casos omissos serão resolvidos pela Organização do
evento. Questões técnicas, terão como base as regras da FINA.

