MARATONAS AQUÁTICAS / AQUATHLON / CORRIDA

NOTA INFORMATIVA – PREMIAÇÃO DO RANK 2019-2020

Caros atletas e treinadores, nossa equipe Interativa Esporte, organizadora do
CIRCUITO MARES, vem trabalhando dia a dia para atenuar os impactos sofridos por
conta da pandemia. Para a premiação do Rank 2019/2020 não será diferente.
Infelizmente a temporada se encerrou sem que pudéssemos seguir com a realização das
últimas provas, porém norteados pelo regulamento do campeonato publicado antes do
início das disputas e o “Anexo I” (ajuste do regulamento publicado no inicio da
pandemia) finalizamos o RANKING ATLETA e RANKING EQUIPES 2019/2020.
Devido as incertezas e ajustes durante essa temporada é natural que surjam
dúvidas quanto ao fechamento do Ranking, por isso publicamos essa carta para
esclarecimento de todos os envolvidos.
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A Temporada 2019/2020 teve 3 etapas válidas para Ranking: Guarujá (set. 19);
Caraguá (nov. 19); São Sebastião (fev. 20).
O Ranking 2019/2020 se baseia nos resultados dessas 3 etapas realizadas.
Todo atleta que completou as 3 provas da temporada teve somado a sua
pontuação o Bônus de 20 pontos conforme previsto em regulamento.
Os critérios de desempate seguiram o padrão previsto no regulamento da
temporada e já foram aplicados na atualização do ranking.
Não foi considerado o número mínimo de participações para corte devido
termos tido apenas 3 etapas.
Os 5 primeiros colocados de cada Prova / Categoria terá direito a premiação.
Destacados no Ranking em amarelo.
A premiação do Ranking 2019/2020 se dará na primeira etapa da Temporada
2021.

CIRCUITO MARES
maratonas aquáticas / aquathlon / corrida
www.circuitomares.com.br

MARATONAS AQUÁTICAS / AQUATHLON / CORRIDA

•
•
•
•

O Ranking Equipes também já foi atualizado e está publicado no site oficial.
As 5 equipes melhor pontuadas da temporada terão direito a premiação.
Casos de protesto devem ser encaminhados por e-mail para o endereço:
contato@circuitomares.com.br
A Temporada 2021 do CIRCUITO MARES será realizada em 5 etapas disputadas
durante o ano de 2021 (Jan a Dez).

CALENDÁRIO 2021
21 Fevereiro 2021 – SÃO SEBASTIÃO – Toque Toque Pequeno
25 Abril 2021 – UBATUBA – Enseada
20 Junho 2021 – ILHABELA – Perequê
26 Setembro 2020 – GUARUJÁ – Enseada
28 Novembro 2020 – CARAGUÁ – Cocanha

Seguimos juntos, organização, atletas e técnicos no fomento do esporte e da
pratica de saúde e qualidade de vida.

Atenciosamente,
Fabricio Vieira
CIRCUITO MARES
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