II Travessia Noturna de Jampa (1.2 Km) - 2018
CAPITULO I
DAS FINALIDADES
Art. 1º - O Clube Águas Abertas e o Pitubarão Team promoverão a II Travessia
Noturna de Jampa, objetivando desenvolver esta forma de competição, fomentar a
modalidade olímpica - Maratonas Aquáticas na nossa cidade e promover a integração
entre os nadadores dos clubes, assessorias esportivas e grupos de natação de águas
abertas de todo nordeste.
CAPITULO II
DA TRAVESSIA
Art. 2º - A II Travessia Noturna de Jampa, será disputada no dia 31 de março de 2018,
a prova terá aproximadamente 1.2 Km e seguirá o cronograma abaixo:
Local da
Marcação
Caminhada
Local da
Local da
concentração
dos atletas
para a Largada
Largada
Chegada
Quiosque
Fundação Casa
Quiosque
Litoral do
18h às 19h
19h
José Américo
Litoral do
Cabo Branco (*)
Cabo Branco (*)
de Almeida
(*) Em frente ao Foodpark Cabo Branco, localizado na Av. Cabo Branco, N° 2492.
CAPITULO III
DAS INSCRIÇÕES
Art. 3º - As inscrições só poderão ser feitas pelo site www.timerunpb.com nas seguintes
formas de pagamento: via Boleto; Transferência Bancária e Cartão de Crédito.
Atenção para o prazo da forma de pagamento via Boleto, a mesma acaba no dia
26/03.
Art. 4º - Taxas de inscrição
1° Lote

Período
Até o dia 26/03/2018

Site para Inscrição
www.timerunpb.com

Valor
R$ 40,00

2° Lote

Período
Até o dia 30/03/2018

Site para Inscrição
www.timerunpb.com

Valor
R$ 50,00

# Único: Os inscritos terão direito ao iluminador químico individual, medalha de finisher,
frutas e água.

Art. 5º - O valor referente à inscrição, de todos os lotes, não será devolvido em caso de
desistência, não comparecimento etc, como também não poderá ser transferido para
outro evento ou outro atleta.
Art. 6º - Todos os atletas deverão obrigatoriamente atestar na ficha de inscrição que estão
em condições físicas e técnicas adequadas para a prova e que isentam os responsáveis,
promotores e patrocinadores do evento de qualquer responsabilidade sobre acidentes que
possam ocorrer com o competidor.
Art. 7º - Só participará do evento, o atleta que apresentar no banco de controle para
a marcação, um documento com foto estando no prazo de validade e a impressão
da Ficha de Inscrição e o Termo de Conhecimento de Risco devidamente
preenchido e assinado; para os menores, o referido documento será assinado pelo
Pai/Mãe ou Responsável. Após esse procedimento, o atleta poderá ter seu corpo
marcado com seu número.
CAPITULO IV
DAS CATEGORIAS
Art. 8º - Só poderão participar do evento, atletas que completam 15 anos até o dia
31/12/2018 em diante. E todos os atletas menores de 18 anos deverão apresentar
autorização assinada pelos pais ou responsáveis para participar do evento.
Art. 9º - Teremos duas categorias por faixa etária, para os sexos feminino e masculino.
Categoria 15 a 39 anos
Categoria 40 a 74 anos
Idade
Ano de Nascimento
Idade
Ano de Nascimento
15
2003
40
1978
39
1979
74
1949
Parágrafo Único: Será enquadrado nas categorias de faixa etárias por idade, o ano de
nascimento do atleta.
Art. 10º - Categoria Nadadeira, para atletas que optarem em usar este acessório.
Categoria
Categoria
Nadadeira Open Feminino
Nadadeira Open Masculino
Art. 11º - Categoria Geral, para atletas que vão nadar sem nenhum acessório.
Categoria
Categoria
Open Feminino
Open Masculino

CAPITULO V
DAS PROVAS
Art 12º – O objetivo principal desta travessia será o aspecto festivo e de agregador que a
natação em águas abertas proporciona.
Art. 13º - Os atletas inscritos terão que obrigatoriamente seguir todas as regras, normas e
instruções determinadas pelo Diretor de Prova, sob risco de penalização, que pode variar
de uma advertência e até mesmo uma desclassificação.
Art. 14º - Não será permitido qualquer tipo de agressão, física ou verbal, e atitudes
antiesportivas entre os atletas ou entre os atletas e a arbitragem.
Art. 15º - O participante poderá usar qualquer traje, como roupa de neoprene, lycra
de surfista, calça de natação etc; qualquer tipo de flutuador e qualquer nadadeira
para a prática natação; os mesmos concorrerão a todas as premiações nas
respectivas categorias.
CAPITULO VI
DA PREMIAÇÃO
Art. 16º - Todos os atletas que completarem o percurso receberão medalha de finisher.
Art. 17º - Serão premiados com troféu, os 3 (três) primeiros colocados gerais na categoria
Open Feminino e Open Masculino.
Art. 18º - Os 3 (três) primeiros colocados da categoria Faixa Etária serão agraciados com
medalhas de primeiro, segundo e terceiro lugares.
Art. 19º - Os 3 (três) primeiros colocados da categoria Nadadeira feminino e masculino,
subirão no pódio e receberão brindes.
CAPITULO VII
DOS LOCAIS DA CONCENTRAÇÃO, MARCAÇÃO, LARGADA E CHEGADA
Art. 20º - Local da concentração e marcação dos atletas
Quiosque
Endereço
Marcação dos Atletas
Litoral do
Em frente ao Foodpark Cabo Branco,
De 18h às 19h
Cabo Branco
localizado na Av. Cabo Branco, N° 2492.
§ 1º - Durante a marcação, todos os atletas, receberão a luz química, sendo a
mesma de uso obrigatório durante a travessia.

§ 2º - Após o encerramento do horário da marcação, os organizadores e árbitros, irão
caminhando juntamente com todos os atletas até o local da largada.
Art. 21º - Local da largada
Largada
Endereço
Horário
Da areia da
Em frente a Fundação Casa José Américo de
19h30
praia
Almeida, localizada na Av. Cabo Branco, 3336
§ 1º - Todos os atletas deverão estar alinhados dentro do mar, de forma que ao sinal
da largada, todos possam iniciar a natação em águas abertas em direção a boia
conhecida como “Coxinha”, a mesma estará iluminada com luz química intermitente.
§ 2º - Todos os atletas deverão passar com ombro esquerdo na boia “Coxinha” e em
seguida seguirão nadando diagonalmente a praia até a chegada, onde terão que passar
com ombro esquerdo numa boia iluminada que estará fundeada cerca de 100m da praia,
exatamente na frente do quiosque Litoral Cabo Branco - local da chegada.
§ 3º O percurso da natação será guiado e balizado por pranchas de Stand Up Paddles
e Quaiaques , que também estarão com luz química, facilitando o fluxo de nadadores em
direção a chegada da travessia.
§ 4º Haverá boias ao longo do percurso para facilitar a navegação e a segurança dos
nadadores.
§ 5º - O atleta que sair do mar e verificar que saiu antes de cruzar as duas boias da
chegada, poderá voltar para o mar do mesmo ponto em que ficou em pé, em seguida
voltar a nadar em direção a boia fundeada cerca de 100m da praia, exatamente na frente
do quiosque Litoral Cabo Branco, em seguida contorná-la com obro esquerdo, dessa
forma, o atleta não será desclassificado.
§ 6º - O atleta que sair do mar e for identificado andando ou correndo em direção ao
funil de chegada sem ter contornado com ombro esquerdo a boia que está fundeada
cerca de 100m da praia, será automaticamente desclassificado.

CAPITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art 22º - Em caso de força maior, por alguma questão climática ou situação que ofereça
risco real para os atletas e organizadores do evento, serão reunidos a comissão
organizadora e os órgãos públicos envolvidos, para analisar a manutenção ou
cancelamento do evento, sendo ressarcido 50% do valor da inscrição pago, caso se decida
pelo cancelamento do mesmo
Art. 23º - Os casos omissos serão resolvidos pelos promotores do evento.

*****

