
REGULAMENTO  
Maratona aquática  

 
 
 
REGRAS GERAIS: 
 
- É obrigatório o cumprimento do percurso pré-estabelecido bem como do tempo limite de prova 
previsto, ambos os casos passiveis de desclassificação.  
 
- É obrigatório o uso do CHIP de cronometragem devidamente instalado para entrar na área de largada 
das provas. 
 
- O uso de roupa de Borracha - wetsuit está liberado para as provas de natação.  
 
- As prova serão realizadas em horários pré-estabelecidos e em largadas diferenciadas por distancia. É 
imprescindível que o atleta observe e cumpra a ordem e horário de sua prova 
 
- As distâncias e percursos das provas poderão sofrer alterações por questão de segurança ou condições 
climáticas desfavoráveis. Essas alterações serão comunicadas no Briefing que antecede as provas. 
 
VALOR DA INSCRICAO: R$99,00  
 
KIT DO ATLETA: CAMISETA EM TECIDO DRY KAILASH + BRINDES DOS PATROCINADORES 
 
DAS PROVAS - MARATONA AQUÁTICA 
  
As provas de Maratona aquática do KAILASH MULTISPORT são classificadas em:  
  
SPRINT - 750m  
CHALLENGE – 2km  
 
 
A forma de disputa das provas permitirá que as distâncias sejam cumpridas no formato de circuito ou 
percurso, utilizando bóias e (ou) embarcações para cumprimento da distância e do trajeto.  
  
O Árbitro Geral definirá um tempo limite de duração das provas, durante o Congresso Técnico da etapa.  
  
Somente serão permitidas no perímetro da prova embarcações da arbitragem ou devidamente 
autorizadas pelo Árbitro Geral ou Organização.  
 
 
 
DAS CATEGORIAS - MARATONA AQUÁTICA 
  
As categorias em disputa nas provas SPRINT e CHALLENGE seguem tabela de faixa etária abaixo. 
 
 
*Será considerada a idade do atleta em 31/12/2019.  
 
 
TOP 5 GERAL                  MASCULINO / FEMININO  
SENIOR Até 29 anos         MASCULINO / FEMININO  

MASTER A 30 a 39                 MASCULINO / FEMININO  



MASTER B 40 a 49                 MASCULINO / FEMININO  

MASTER C 50 a 59                 MASCULINO / FEMININO  

MASTER D 60 acima              MASCULINO / FEMININO  

 
 
 
DA PREMIAÇÃO - MARATONA AQUÁTICA 
  
 
Todo atleta ao completar a prova receberá uma medalha de participação.  
 
Para recebimento da medalha é obrigatório que o atleta devolva o chip de cronometragem. 
 
A não devolução do chip de cronometragem acarretará em uma multa no valor de R$ 100,00 a ser paga 
pelo atleta ao final do evento, vetando a participação do atleta e equipe correspondente em outras 
etapas do Circuito Mares até a quitação do débito. 
 
A premiação por prova obedecerá ao seguinte formato: 
 
SPRINT - Premiação dos cinco primeiros colocados no geral masculino e feminino na prova e premiação 
para os 3 primeiros colocados masculino e feminino em cada categoria da prova. 
 
CHALLENGE - Premiação dos cinco primeiros colocados no geral masculino e feminino na prova e 
premiação para os 3 primeiros colocados masculino e feminino em cada categoria da prova. 
 
TOP 5 premiará os 5 primeiros masculino e feminino no geral e as categorias os 3 primeiros masculino e 
feminino. 
 
 
Se, por motivo de segurança, a prova for interrompida mesmo após a conclusão de determinados 
atletas, os demais serão classificados conforme a posição que se encontravam no momento da 
interrupção.  
 
 
  
 
SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DA PROVA 
 
Primando pela segurança dos participantes a comissão organizadora pode determinar o cancelamento 
da prova, iniciada ou não, por questões de condições climáticas, segurança pública ou motivos de força 
maior. Sendo suspensa a prova por qualquer um desses motivos essa será considerada realizada e não 
será designada nova prova ou ressarcimento de valores de inscrição. 
 
Os participantes do KAILASH MULTISPORT ficam cientes que assumem no ato da inscrição toda 
responsabilidade por riscos e danos causados por eventual cancelamento de alguma prova por qualquer 
um dos motivos citados nesse regulamento não gerando qualquer responsabilidade aos organizadores 
do evento. 
 
Na hipótese de cancelamento ou interrupção da prova não haverá devolução de taxa de inscrição. 
 
 
 


