
REGULAMENTO GERAL 

 
O JAMPA TRIATHLON – ETAPA AR é uma prova de Triathlon, Aquathlon 
e Duathlon que será realizada no dia 03/04/2022, dmingo, na Praia do Seixas, 
João Pessoa/PB. 

 

MODALIDADES 

 
 Triathlon Olímpico 

Natação: 1.500m / Bike: 40k / Corrida: 10k 
 Triathlon Sprint 

Natação: 750m / Bike: 20k / Corrida: 5k 
 Triathlon Mini Sprint 

Natação: 350m / Bike: 10k / Corrida: 2,5k 
 Aquathlon 

Natação: 750m / Corrida 5k 

 Duathlon Sprint 
Corrida 5k / Bike: 20k / Corrida: 2,5k 

 
É possível haver variações nas métricas de acordo com as necessidades 
técnicas de cada percurso, as quais serão comunicadas no Congresso 
Técnico ou em publicações no Instagram e YouTube, caso necessário. 

 
INSCRIÇÕES 

 
As inscrições serão realizadas no site www.race83.com.br 

 

Será cobrado, pela inscrição online, uma taxa que garante não só a 
segurança e conveniência da transação realizada pelo usuário, mas também, 
remunera os serviços das empresas responsáveis pelo controle de 
confirmação e autenticação de pagamento online junto a instituições 
financeiras; sistema de segurança da informação, já que são armazenadas 
Informações pessoais e utilizadas informações criptografadas de cartão de 
crédito dos clientes; disparo de e-mail de confirmação do pedido de compra 
da inscrição (antes da confirmação do pagamento); disparo de e-mail de 
confirmação da venda (ou reprovação) de inscrição após a confirmação do 
pagamento; custo de banda de acesso à internet. 

 
Os pedidos de reembolso serão autorizados até 7 dias após o pagamento da 
inscrição. Após esse prazo, não haverá reembolso, sob qualquer argumento 
médico ou pessoal. 

 
Repasses ou transferências: Os repasses ou transferências deverão ser 
comunicadas e serão permitidas até o dia 20/08/2022. Após esse prazo, não 



serão permitidos repasses ou transferências de kit. 

 
Em atendimento a Lei 12.108/2021, será concedida isenção da inscrição aos 
atletas PCDs no valor de R$ 50,00, não alcançando o kit atleta. A 
comprovação da condição acima ocorrerá no momento da entrega dos kits. 

 
O atleta PCD deverá fazer a inscrição no campo especifico da categoria no 
momento da inscrição, com valores de acordo com regulamento. 

 
Os atletas federados no Estado da Paraíba (FETRIP) terão direito a valores 
diferenciados, conforme expressos no site www.race83.com.br. A 
comprovação da federação válida (ano 2022) ocorrerá no momento da 
entrega dos kits. O atleta que não comprovar a condição acima só retirará o 
kit e participará da prova mediante pagamento da diferença do desconto 
concedido. 

 
PROGRAMAÇÃO DA PROVA: 03/04/2022 

 
 4:45h – abertura do bike check in 
 5:45h – fechamento do bike check in 
 6h – largada do Triathlon Mini Sprint 
 6:05h – largada do Triathlon Sprint 
 6:10h – largada do Triathlon Olímpico 
 6:15h – largada do Aquathlon 

 6:20h – largada do Duathlon 
 8:30h – início do bike check out 
 9h – início premiação 

 
 

PREMIAÇÃO 

 
GERAL MASCULINO E FEMININO (Triathlon Olímpico, Triathlon Sprint, 
Triathlon Mini Sprint, Aquathlon e Duathlon): Premiação para os três 
primeiros colocados. 

 
FAIXA ETÁRIA MASCULINO E FEMININO (Triathlon Olímpico, Triathlon 
Sprint, Triathlon Mini Sprint, Aquathlon e Duathlon) – Premiação para os 
três primeiros colocados nas seguintes faixas etárias: Sub 24 anos; 20/24 
anos; 25/29 anos; 30/34 anos; 35/39 anos; 40/44 anos; 45/49 anos; 50/54 
anos; 55/59 anos; 60 ANOS +. 



 
O atleta premiado na classificação geral não concorrerá na classificação de 
faixa etária. 

 
O atleta deverá estar presente ou nomear alguém para representá-lo no ato 
da premiação. Não serão entregues troféus/medalhas após a premiação 
oficial. 

 

Para classificação nas Faixas Etárias, considera-se a idade que o atleta 
completar até 31/12/2022. 

 
Atletas menores de 18 anos deverão apresentar o termo de responsabilidade e 
autorização assinado pelo responsável legal. 

 
ENTREGA DE KIT 

 
Loja SportLife, Av. João Mauricio, 945, Sala 104, Manaíra, João Pessoa/PB, 
dia 02/04/2022, das 10h às 18h. 

 
Para a retirada do kit atleta por terceiro, obrigatório termo de autorização de 
retirada por terceiro e cópia do RG. 

 
 

COMPOSIÇÃO DO KIT ATLETA 

 
 Camisa 100% poliamida. 
 Touca de natação (uso obrigatório). * Exceto para Duathlon. 
 Adesivo capacete (uso obrigatório). * Exceto para Aquathlon. 
 Adesivo bicicleta (aplicar no canote, uso obrigatório). * Exceto para 

Aquathlon. 

 Tatuagem número atleta (aplicar no braço ou antebraço, uso 
obrigatório) 

 Número de peito (uso obrigatório na corrida apenas, uso na frente do 
corpo) 

 Chip de cronometragem retornável. Uso obrigatório no tornozelo com 
o chip para o lado de fora 

 Medalha finisher (apenas para quem concluir a prova) 



DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 Será disponibilizado seguro por acidentes causados durante a prova a 

todos os atletas inscritos 
 A organização do evento disponibilizará ambulância e socorro aquático 

durante o evento. 
 O Atleta que desistir ou abandonar a prova deverá comunicar 

imediatamente a organização da prova e realizar a devolução do chip. 
 Será permitido apenas a circulação dos atletas inscritos na prova na 

área de transição. 

 A Organização não se responsabiliza por pertences de atletas, extraviados 
dentro ou fora da Área de Transição, ou por itens fora da especificação 
deste regulamento. É extremamente proibido deixar celular, carteira, chave 
de carro, documentos pessoais e outro objeto de valor na área de 
transição, procurar a direção da prova para utilizar o guarda volumes. 

 Após a prova a não devolução do chip com tornozeleira implicará na 
cobrança do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) como ressarcimento à 
Organização pelo equipamento extraviado. 

 O atleta que não cumprir fielmente o percurso de cada modalidade será 
desqualificado a qualquer tempo se houver comprovação dos controles 
oficiais da prova. 

 A organização do evento poderá suspender a prova por qualquer questão 
que ponha em risco a segurança, bem como atos públicos, vandalismo 
e/ou motivos de força maior. 

 Qualquer agressão física ou moral, por parte do competidor, membro da 
Organização, e/ou utilização de meios ilícitos para obter vantagem 
perante outros competidores ou que comprometam a organização da 
prova será punida com a desqualificação da prova, podendo o atleta 
agressor/infrator ficar suspenso ou impedidos de participar de outros 
eventos, inclusive com medidas judiciais cabíveis. 

 A Organização é soberana para decidir situações não previstas neste 
regulamento. As dúvidas decorrentes da aplicação do Regulamento da 
prova serão analisadas e decididas por um júri composto por árbitros. 

 Os atletas deverão estar posicionados 10 minutos antes da largada no 
pórtico de largada. 

 Os percursos serão divulgados no site www.race83.com.br, assim como, 
nas mídias sociais do evento. 

 Roupa de borracha liberada. 
 Flutuador (boia) para iniciantes liberado. 
 O vácuo no percurso da bike será liberado. 

 É obrigatório o uso do capacete afivelado sempre que estiver em contato 
com a bicicleta. Penalidade: desclassificação. 



 É obrigatório deixar o material acomodado na bacia ao lado da bicicleta 
na área de transição, todo material de uso desta modalidade precisa estar 
dentro deste espaço, com exceção do capacete que pode ser deixado 
pendurado no guidão da bicicleta e a sapatilha que poderá ser fixada aos 
pedais. Penalidade: acréscimo de 5 minutos no tempo final da prova. 

 O adesivo com o número de competição tem de estar visível na bicicleta 
e no capacete do atleta. Penalidade: desclassificação. 

 O atleta é obrigado a empurrar a bicicleta até a faixa de monte e descer 
antes da faixa de desmonte. Penalidade: acréscimo de 5 minutos no 
tempo final da prova. 

 Todo o atleta deverá respeitar a divisão de pista, respeitando a 
sinalização. Penalidade: acréscimo de 5 minutos no tempo final da prova. 

 A hidratação do atleta do percurso de ciclismo será por conta do atleta, 
não haverá postos de hidratação. Orientamos aos atletas que estejam 
com suas garrafinhas de água ou quaisquer produtos para hidratação na 
própria bicicleta. 

 O número de peito é de uso obrigatório apenas na corrida e deverá estar 
posicionado na frente do corpo do competidor de forma visível e sem 
adulteração. Penalidade: desclassificação. 

 É obrigatório na bike e na corrida o uso da roupa de cima e se tiver zíper 
deverá estar fechado. Penalidade: desclassificação. 

 É proibido ao atleta utilizar equipamento de som ou celular durante a 
competição. Penalidade: desclassificação. 

 É proibido o descarte de materiais fora dos locais indicados próximos aos 
postos de hidratação. Penalidade: acréscimo de 5 minutos no tempo final 
da prova. 

 É proibido utilizar PACER na prova, o atleta deverá correr sempre 
sozinho. Penalidade: desclassificação. 

 Atletas após concluir a prova não poderão correr com atletas ainda em 
prova. Penalidade: desclassificação dos dois atletas. 

 A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do 
evento, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente. 

 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão analisadas pela 
Comissão Organizadora e de forma soberana, não cabendo recurso a 
estas decisões. 

 Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o 
conhecimento de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo 
com todos os itens supracitados e acatando todas as decisões da 
organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou 
Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos 
organizadores do evento. 

 Dúvidas e mais informações race83@trcrono.com.br 


