
Regulamento 
ATENÇÃO : os 100 primeiros inscritos ganham 15% de desconto ! Usando o 

cógido : AIRFORCE2018 

- O atleta deve cumprir o percurso determinado pela organização  
- Vácuo liberado.  

- O uso da roupa de borracha é totalmente proibido nesta etapa.  

- Proibido pedalar ou correr com torso nu (sem camiseta).  

- Número na frente do corpo em toda a prova .  

- Pode-se usar qualquer tipo de bicicleta.  

- Obrigatório o uso de capacete em toda etapa do ciclismo.  

- Cabe ao atleta a contagem das voltas. 

- O atleta que não estiver presente na premiação e não nomear um representante, 

perderá o direito sobre a mesma. 

Revezamento 

As equipes de Revezamento são formadas por 2 ou 3 menbros 

Todas as modalidades (natação, ciclismo e corrida) devem ser feitas por um membro 

da equipe. Não é permitido pular uma modalidade 

Não existirão categorias para as equipes de revezamento. Haverá premiação geral com 

troféus para as 3 primeiras equipes sem distinção de gêneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE KIT POR TERCEIRO  

A presente autorização dever ser entregue no ato da retirada de kit juntamente 

com o comprovante de pagamento, conforme o Regulamento da prova.  

  

Todos os participantes que assinam esta autorização concordam com o 

regulamento da prova e se responsabilizam pelo material retirado junto à 

organização.  

  

Eu, ____________________________________________________________, 

portador(a) do CPF nº_________________________, autorizo o(a) Sr(a) 

_______________________________________________, portador(a) do  RG   

nº____________________ e do CPF nº___________________________ a 

retirar meu Kit de Atleta da prova Triathlon Short Distance .  

  

    

    

__________________________, ____________de _____________ de 2018.  

  

  

  

  



_______________________________________  

Assinatura do(a) Atleta  

 

 

 

PREMIAÇÃO 

Geral – Short Distance 

 

Categorias: 

 

Masculino  

 

15-19/20-24 / 25-29 / 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54/ 55 - 59 / Acima de 60 anos 

Feminino  

 

15-19/20-24 / 25-29 / 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54/ 55 - 59 / Acima de 60 anos 

 

Premiação Geral 3 primeiros troféu 

 

- Medalhas finisher a todos os participantes  

- Troféu do 1º ao  3º de cada categoria (Short Distance) 

- O atleta que não estiver presente na premiação e não nomear um representante, perderá o 

direito sobre a mesma 

 

 


