
    
    
   

 

XV AQUATHLON DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA 

PARAIBA 

 

REGULAMENTO 

 

1. A prova com participação de atletas militares e civis profissionais e amadores 

de ambos os sexos, terá sua etapa realizada na Orla do Cabo Branco, em frente 

em frente ao Batalhão de Busca e Salvamento BBS, João Pessoa Paraíba, com 

a parte da natação no Mar, e a corrida na pista asfaltada. O evento será realizado 

no dia 02 de julho de 2022, em realização do CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DA PARAIBA em parceria com a FEDERAÇÃO DE TRIATHLON DA 

PARAIBA. 

 

2. A prova terá como categorias oficiais:  

 

Categoria Público Geral 
Masculino Feminino 

18-24 anos 18-24 anos 
25-29 anos 25-29 anos 
30-34 anos 30-34 anos 
35-39 anos 35-39 anos 
40-44 anos 40-44 anos 
45-49 anos 45-49 anos 
50-54 anos 50-54 anos 
55-59 anos 55-59 anos 
60 anos + 60 anos + 
    

Categoria Bombeiro Militar da Paraíba 
Masculino Feminino 
Geral Militar Geral Militar 

  
Categoria Revezamento  

Bombeiro Militar da Paraíba 
UNIFICADA 

 

 



    
    
   

 

 

2.1. A prova terá como distâncias oficiais: 

 

Adulto: 1000m de natação e 5000m de corrida. 

 

2.2. Só será permitida a participação de atletas com idade mínima de 18 anos. 

 

3. A estrutura para os participantes terá área médica, áreas de transição, pontos 

de hidratação e etc; 

 

4.  A organização disporá para qualquer tipo de emergência, serviço de 

ambulância com socorristas. O atendimento médico de emergência será 

efetuado na rede pública, tendo como hospital padrão para atendimento o 

Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, - Av. Orestes 

Lisboa, S/N Conj. Pedro Gondim João Pessoa - Paraíba - Cep:58031-090. O 

participante ou o acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema 

de atendimento, eximindo a organização e as empresas envolvidas de qualquer 

responsabilidade, desde a remoção /transferência até o atendimento médico. 

 

5. A segurança da prova terá como apoio a Polícia Militar da Paraíba, a Capitania 

dos Portos da Paraíba e a SEMOB, haverá também staffs para a orientação dos 

participantes. 

 

6. Haverá postos de água na área de transição, durante percurso da corrida e 

após a chegada da prova. 

 

7. PROGRAMAÇÃO DO AQUATHLON 

 

11 de maio de 2022 a 25 de junho de 2022 – Período das Inscrições 

01 de julho de 2022: Entrega de Kits – das 09:00hs às 18:00hs – no Batalhão de 

Busca e Salvamento na praia de Cabo Branco. 



    
    
   

 

Congresso Técnico - Dia 01 de julho do corrente ano, de forma virtual. O horário 
e plataforma utilizada serão divulgados no site (Erro! A referência de hiperlink 

não é válida. 

 

Obs.: O atleta que não participar Congresso Técnico online está 

automaticamente aceitando todas as decisões e acordos referentes ao evento, 

haja vista que o Congresso Técnico é o momento para esclarecer dúvidas e fazer 

qualquer tipo de questionamento. 

 

02 de julho de 2022– Data da Prova; 

 

05:10hs - Abertura da área de Transição 

 

05:25hs – Fechamento da área de Transição 

 

05:30hs – Largada da Prova 

 

8. A Central de Informações atenderá através do e- mail:  
(aquathlonxv@outlook.com) e site da empresa TR Crono (Erro! A referência de 

hiperlink não é válida. 

 

9. AS INSCRIÇÕES DESTA PROVA SERÃO LIMITADAS AO MÁXIMO DE: 

 

250 atletas inscritos por ordem cronológica de inscrição 

 

A organização poderá, com aviso prévio e a qualquer tempo, suspender ou 

prorrogar prazos ou ainda, alterar o número de inscrições e adiar a data de 

realização do  evento  em  função  de  necessidades/disponibilidades técnicas, 

estruturais e de segurança. 

 

10. LOCAIS DE INSCRIÇÃO: 

 



    
    
   

 

Site da (TR Crono) cronometragem esportiva: (https://www.race83.com.br) 
 

 

11. DO VALOR E PRAZO DAS INSCRIÇÕES: 

Categorias Até o dia 25 de 
junho 

Civil R$ 80,00 

Forças de 
Segurança 

R$ 60,00 

Bombeiro Militar 
de outro Estado 

R$ 60,00 

Bombeiro Militar 
da Paraíba 

R$ 10,00 

Revezamento 
(exclusivo para 
Bombeiro Militar 

da Paraíba) 

 

R$ 20,00 

 
As inscrições estarão abertas a partir as 19h00min do dia 11 de maio de 2022. 

 

12. Os preenchimentos de todos os campos da ficha de inscrição são 

obrigatórios para que seja aceita. 

 

13. O kit SOMENTE poderá ser retirado pelo atleta devidamente inscrito, 

apresentando o documento de identidade. 

 

14. O atleta que está realizando a inscrição assume toda e qualquer 

responsabilidade existente da participação deste inscrito, assumindo o 

compromisso de levar ao seu conhecimento o regulamento da prova. O inscrito, 

ao participar da prova automaticamente dá ciência de todo regulamento. 

 

15. Em hipótese alguma, o participante poderá trocar o número da inscrição, 

depois de tê-la adquirido. O participante não pode entregar a outra pessoa não 

cadastrada seu número por qualquer que seja o motivo. 

 



    
    
   

 

16. O participante, por si e por seus herdeiros, assume toda a responsabilidade 

pela sua participação na prova, devendo estar treinado, gozando de boa saúde, 

e estar em dia com rigorosa avaliação médica para a realização da prova, visto 

que a Organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos. O 

participante, independente da categoria da qual participa, isenta de toda e 

qualquer responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os Organizadores e as 

Empresas envolvidas na prova, de quaisquer responsabilidades que possam 

existir. 

 

17. São de responsabilidade dos participantes, as despesas de transporte, 

hospedagem e alimentação e quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma. 

 

18. O participante autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme ou outra 

gravação contendo imagens de sua participação na prova para finalidades 

legítimas. 

 

19. A cada participante será fornecido um número de peito com alfinetes que 

deve ser usado visivelmente no peito, sem rasuras ou alterações. 

 

20. Não será permitida a participação de nenhum atleta sem número no peito. 

 

21. Os participantes deverão manter-se exclusivamente no percurso durante a 

execução da prova. 

 

22. O participante deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio 

auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. A não observância destas 

regras implicará a desclassificação do participante na prova. 

 

23. Toda a irregularidade ou atitude anti-desportiva, cometida pelo atleta, será 

passível de desclassificação. 

 



    
    
   

 

24. Recursos deverão ser encaminhados por escrito ao diretor Geral da prova 

até 10 minutos após a divulgação do resultado. Caso contrário, serão anulados. 

 

25. A prova será realizada com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso 

condições de segurança ponham em risco a integridade física dos participantes. 

 

26. Extravio de material ou prejuízo que porventura o participante venha a sofrer 

durante o transcurso do evento não serão de responsabilidade dos 

organizadores e empresas envolvidas na prova. Não haverá reembolso, por 

parte da organização, de nenhum valor correspondente a equipamentos e /ou 

acessórios utilizados pelo participante. 

 

27. Os casos omissos serão decididos pela comissão organizadora que tem a 

decisão final. 

 

28. A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados 

cadastrais.  O participante ou o terceiro que fez sua inscrição têm obrigação de 

escrever os dados corretos. 

 

28.1. No ato da retirada do Kit, o participante tem obrigação de conferir seus 

dados principais, caso encontre erro, fazer obrigatoriamente a correção com a 

Organização. 

 

28.2. A conferência de dados é obrigatória, a organização se reserva no direito 

de não fazer esta correção após o participante ter terminado a prova e estar em 

posse dos resultados. Se por um caso está correção não tenha sido realizada 

na entrega do Kit acabe por interferir na premiação, em  qualquer   que   seja   a   

colocação   o   participante   será   considerado desclassificado. 

 

28.3. No caso de algum dos dados estiver faltando no preenchimento da ficha 

de inscrição e o participante não corrigir com a organização, no dia da retirada 

do seu Kit, o atleta sairá na lista de divulgação dos resultados como 



    
    
   

 

desclassificado, e a Organização se reserva no direito de não mais fazer a 

correção para colocá-lo na classificação geral. 

 

29. Os resultados gerais serão divulgados em até uma hora após a chegada do 

ultimo atleta e a classificação geral em até 05 dias úteis na pagina: 

(https://www.race83.com.br) 
 

 

31. REGRAS GERAIS 

 

CONDUTA NA ÁREA DE TRANSIÇÃO 

 

• O atleta deverá cumprir o horário pré-estabelecido de abertura e fechamento 

da área de transição. Caso o atleta desrespeite esses horários, será 

impedido de participar da prova. 

• O atleta deve, obrigatoriamente, usar apenas o espaço a ele destinado. 

• O atleta não deve impedir o progresso de outros competidores na área de 

transição. 

• O atleta não pode mexer nos equipamentos dos outros competidores. 

• Só será permitida a presença de pessoas devidamente autorizadas na área de 

transição. 

• Check Out – O atleta só poderá retirar seu material da área de transição após 

a transição do último atleta da natação para a corrida, mediante 

apresentação de sua numeração e devolução do chip ou com autorização 

da Comissão Organizadora. 

 

CONDUTA NA LARGADA 

 

• Será realizada apenas uma largada com todos as categorias. 

• O atleta deverá estar posicionado na área de largada de acordo com a 

orientação do coordenador. 

 



    
    
   

 

CONDUTA NA NATAÇÃO 

 

Obrigatório 

• Numeral no corpo do atleta – tatuagem corporal ou marcação da Organização 

(braço e perna oposta). 

• Uso de touca disponibilizada no Kit. 

• Contorno pelo lado externo das boias, delimitadas pela Organização. 

 

Não é Permitido 

• Uso de equipamentos auxiliares de natação; 

• Auxílio de qualquer espécie que promova vantagem;  

• Não é permitido roupa de borracha (exceto se a temperatura da água estiver 

igual ou abaixo de 21 graus); 

• Auxílio de qualquer espécie. 

Utilizar-se da praia para correr, salvo nas áreas determinadas pela Organização. 

 

CONDUTA NA CORRIDA 

 

Obrigatório 

• Manter o numeral de peito fornecido pela organização visível, na frente do 

corpo, durante toda a corrida, sob pena de desclassificação. 

• Homens e mulheres, com camiseta, top ou macaquinho. 

• Correr nos locais indicados pela sinalização ou pelos estafes. 

• O uso de chip eletrônico fornecido pela organização. 

Não é permitido 

• Qualquer ajuda por parte de outro corredor ou pessoa estranha à prova, exceto 

para recebimento de água nos postos de hidratação fornecidos pela 

organização. 

• Caso o atleta cometa alguma infração descrita acima, será desclassificado. 

 

CONDUTA NA CHEGADA 

 



    
    
   

 

• Será considerada a chegada de um atleta quando qualquer parte do torso do 

atleta cruzar a linha de chegada verticalmente. 

• Ao cruzar a linha de chegada, o atleta assume o seu resultado final, não 

havendo possibilidade dele retornar à competição novamente. 

Se houver empate na chegada, entre dois ou mais atletas, a classificação da 

chegada será decidida pelo árbitro da cronometragem, que poderá recorrer aos 

recursos de foto ou vídeo para dar seu parecer final. 

 

PREMIAÇÃO 

 

• Serão premiados os 5º primeiros colocados geral, masculino e feminino; 

• Serão premiados os 3º primeiros colocados por faixa etária na categoria Civil 

e Militares de outras forças, masculino e feminino. 

• Serão premiados os 5º primeiros colocados na categoria Bombeiro Militar da 

Paraíba, masculino e feminino; 

• Serão premiados os 3º primeiras colocados na categoria Revezamento, 

duplas; 

 

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para a realização do XV Aquanthlon do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, 

serão adotadas as regras oficiais da Confederação Brasileira de Triathlon – 

CBTri, ressalvadas as alterações contidas neste regulamento. 

• Ao se inscrever no evento, o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não 

havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro atleta, 

bem como reembolso do valor da inscrição com antecedência inferior a 

20 (vinte) dias da realização do Simpósio Técnico do evento; 

• Os resultados finais das categorias e do geral serão divulgados em listagens, 

logo após a apuração dos mesmos no local indicado pela organização. 

• Em caso de abandono da prova, em qualquer etapa, a Comissão Organizadora 

deverá ser informada para a própria segurança do atleta. 

• O atleta que cortar percursos da natação ou corrida será desclassificado e 

estará sujeito à punição administrativa pela Comissão Organizadora. 



    
    
   

 

• A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento 

médico dos atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões 

geradas pelas práticas das provas. Porém, será disponibilizado um 

serviço de ambulância UTI para atendimento emergencial aos triatletas e 

para a remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde. 

• O atleta ou seu acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência 

para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a Comissão 

Organizadora de qualquer responsabilidade ou reembolso pelas 

despesas decorrentes deste atendimento médico. 

• É responsabilidade do atleta conferir seu chip (com todos os seus dados 

pessoais e categoria). 

• O uso do chip é obrigatório, acarretando a desclassificação do atleta que 

não utilizar. 

• Ao participar da prova o atleta cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem por meio de fotografias, filmes, vídeos ou qualquer outro tipo de 

registro para divulgação do evento. 

• A Comissão Organizadora poderá penalizar ou desclassificar os competidores 

por infração ao regulamento. 

• A inscrição do atleta implica o total entendimento deste regulamento, devendo 

qualquer dúvida ser esclarecida junto à Organização, até o final do 

Simpósio Técnico. 

• O atleta que não cumprir qualquer item do regulamento não poderá participar 

da prova por qualquer hipótese. 

• Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora. 

A Comissão Organizadora é soberana para tomar qualquer decisão antes, 

durante e após a prova. 


