
 

REGULAMENTO AQUATHLON BVCC 2021 

 

1º - As provas pertencentes ao calendário anual do Aquathlon Bela Vista Country Club, são de 

participação exclusiva de associados do clube;  

2º - As provas do Aquathlon, serão compostas por 500 metros de natação e 5K de corrida;  

3º - A natação será realizada na piscina do clube e dividida por raias para atender os atletas. 

Que deverão completar 10 voltas de 50mts.  A corrida acontecerá na pista de jogging, onde os 

participantes deverão percorrer 5 voltas na pista de 1.000mts;   

4º - O valor de inscrição para participar de cada etapa, será de R$ 25,00 por atleta inscrito  

5º - A prova será constituída das seguintes categorias : INDIVIDUAL MASCULINO, INDIVIDUAL 

FEMININO, DUPLAS MASCULINO, DUPLAS FEMININO, DUPLAS MISTO;  

6º - Na categoria individual, o atleta inscrito deverá participar das duas modalidades, natação e 

corrida;  

7º - Na categoria dupla, as modalidades da prova serão divididas por dois atletas, onde um 

participará da modalidade natação e outro da corrida;  

8º - A transição da natação para a corrida, acontecerá na parte externa da piscina, em local 

previamente determinado pela organização;  

9º - A largada da prova acontece a partir das 7h da manhã, com a prova da natação, nos dias 

previamente divulgados no calendário do departamento de jogging;  

10º - Para que possam estar aptos a efetuarem a largada de suas baterias, todos os atletas 

participantes deverão realizar o check in (confirmação de presença), onde serão identificados.  

11º - O check in dos atletas acontecerá na piscina do clube das 6h15 as 7h, após esse horário, o 

atleta deverá ter liberação da organização para poder participar da prova;  

12º - somente poderá participar da natação os sócios com atestado médico em dia com o 

clube;  

13º - Na categoria duplas, após encerrar sua participação, o atleta da natação, deverá se dirigir 

a pista de jogging para efetuar a chegada com seu companheiro de duplas e receberem juntos 

a medalha de FINISHER;  

USO DE MÁSCARA 

14º - Até o momento de cada largada (natação) os atletas deverão obrigatoriamente estar 

usando suas máscaras;  

15º - Quando o arbitro geral, chamar a próxima bateria, os atletas poderão retirar as mascaras;  

16º - Enquanto o atleta estiver atuando (nadando ou correndo), o uso da máscara não será 

obrigatório;  



17º - Os atletas da categoria DUPLAS, que irão participar da corrida, deverão estar 

obrigatoriamente utilizando máscara. A retirada somente poderá ser feita após a sua largada;  

18º - Antes ou após a participação, será obrigatório o uso da máscara;  

19º - somente poderá receber a premiação o atleta que estiver utilizando sua máscara;  

 

PREMIAÇÃO: 

20º - Todos os atletas que completarem a prova, receberão uma medalha de FINISHER;  

21º - Serão premiados no pódio com medalhas :  

          1º ao 3º lugar – GERAL FEMININO E GERAL MASCULINO (categoria individual)  

          1º ao 3º lugar – DUPAS MASCULINO, DUPLAS FEMININO, DUPLAS MISTO 

22º - Somente receberá premiação os atletas que estiverem presentes;  

 

23º - Os casos omissos a esse regulamento serão resolvidos pela diretoria do departamento de 

jogging.  

 


