




11 fevereiro - 19h30 

Congresso Técnico (virtual) 

Instagram: @circuitomaresbr 

 

 

12 fevereiro - 12h às 19h 

Retirada de Kit 
-Mako Dive Center 
Rodovia Dr Manoel Hipólito do Rego, 1160 

Toque Toque Pequeno - São Sebastião 

 

 

13 fevereiro -  a partir das 06h30 

Retirada de Kit 
Na arena da prova 

 

Atenção 

ATLETAS!!! Confiram todos 

os seus dados no START LIST 

ATENÇÃO ATLETAS! 

Chegar  na arena com no mínimo 1 hora de antecedência. 



07h 

ABERTURA DA ARENA 

 

07h 

Abertura transição AQUATHLON 

 

07h20 

CERIMÔNIA DE ABERTURA 

 

07h30 

Briefing CORRIDA 

 

07h40 

Largada CORRIDA 

 

07h40 

Fechamento transição AQUATHLON 

 

Programação 

07h40 

Briefing AQUATHLON 

 

07h50 

Largada AQUATHLON 

 

08h20 

Briefing CHALLENGE e MARATHON 

 

08h30 

Largada CHALLENGE e MARATHON 

 

09h50 

Briefing CORRIDA KIDS 

 

10h00 

Largada CORRIDA KIDS 

 

10h20 

Briefing SHORT 

 

10h30 

Largada SHORT 

 

11h20 

Briefing START 

 

11h30 

Largada START 

 

13h 

Encerramento 

 



500m    l    1km    l    2,5km    l    5km 

Maratona Aquática 



• Largada em sentindo anti-horário; 

• Obrigatório contornar todas 

  as boias em todo o percurso; 

•  Realizar 1 volta completa em direção 

  as boias vermelhas, rumo a praia. 

Start 500m 



• Largada em sentindo anti-horário; 

• Obrigatório contornar boias 

  amarelas em todo o percurso; 

• Realizar 1 volta completa;  

• No final do percurso, virar 

  a direita, em direção a praia. 

 

Short 1km 



• Largada em sentindo anti-horário; 

• Obrigatório contornar boias 

  amarelas em todo o percurso; 

• Realizar 1 volta completa; 

• No final do percurso, virar 

  a direita, em direção a praia. 

 

Marathon 2,5km 



• Largada em sentindo anti-horário; 

• Obrigatório contornar boias 

  amarelas em todo o percurso; 

• Realizar 2 voltas completas; 

• Na 2ª passagem pelas boias vermelhas, 

  virar a direita, em direção a praia. 

 

Challenge 5km 



Tatuagem aplicada 

no braço direito 

É obrigatório ao atleta: 

• conferir seus dados no start list 

• estar ciente das informações 

do guia atleta e briefing. 

• estar presente no briefing 

10 minutos antes da largada 

Roupa de borracha será proibida, SOMENTE se a temperatura da água estiver acima de 24º C. 

Chip Tag preso no óculos 

Regras  

Natação 



Chip Tag 

ATENÇÃO para as cores de cada prova 

. 

START 

laranja 

500m 

SHORT 

amarelo 

1k 

MARATHON 

azul 

2.5k 

CHALLENGE 

vermelho 

5k 



Na retirada do Kit confira: 

• número de chip; 

• dados pessoais; 

• prova. 

A não devolução do CHIP de cronometragem acarretará uma multa no valor de R$100,00 a ser paga 

pelo atleta ao final do evento, vetando a participação do atleta e equipe correspondente em outras 

etapas do CIRCUITO MARES até a quitação do débito. 

Chip Tag 



1km + 4km  

Aquathlon 



• Largada em sentindo anti-horário; 

• Obrigatório contornar boias 

  amarelas em todo o percurso; 

• Realizar 1 volta completa;  

• No final do percurso, virar 

  a direita, em direção a praia; 

• Passar pela área de transição; 

• Corrida rústica com trechos 

  de areia, asfalto e terra. 

 

 

 

Aquathlon 



Roupa de borracha será proibida, SOMENTE se a temperatura da água estiver acima de 24º C. 

Tatuagem aplicada 

no braço direito 

Obrigatório o uso de tênis na corrida 

Obrigatório uso de camiseta ou 

macaquinho. O numeral deverá 

estar visível a frente do tronco 

 

O chip está fixado no numeral de 

peito. O tempo da transição será 

contado com a natação 

Acesso a área de transição: 7h as 7h40 

Para o REVEZAMENTO haverá 

uma pulseira no kit, que deve ser 

passada do nadador para o corredor 

na área de transição 

É obrigatório ao atleta: 

• conferir seus dados no start list 

• estar ciente das informações 

do guia atleta e briefing. 

• estar presente no briefing 

10 minutos antes da largada 

Regras  

Aquathlon 



4km    l    Kids 100m    l    Kids 200m    

Corrida 



Corrida 

• Largada em sentindo horário; 

• Obrigatório correr com camiseta e tênis; 

• Realizar 1 volta completa;  

• No final do percurso, 

virar a direita na areia. 

 



Obrigatório o uso de tênis 

Obrigatório uso de numeral 

visível a frente do tronco 

Obrigatório uso de 

camiseta ou macaquinho 

É obrigatório ao atleta: 

• conferir seus dados no start list 

• estar ciente das informações 

do guia atleta e briefing. 

• estar presente no briefing 

10 minutos antes da largada 

Regras  

Corrida 



PARA A RETIRADA DO KIT SERÁ NECESSÁRIO: 

Retirada do Kit 

• documento oficial com foto; 

• comprovante digital de inscrição; 

• termo de responsabilidade e direito de imagem preenchido via link no momento da 

retirada ou impresso, preenchido e assinado; 

• comprovante de vacinação (impresso ou digital) ou teste negativo para COVID 19 

(com no máximo 72 horas de antecedência); 

• Para a retirada de kit por um representante é necessário apresentar o termo de 

responsabilidade assinado mais uma cópia do documento com foto do atleta. 



Para evitar 

aglomeração 

Consulte o resultado por 

celular via QR code, que 

estará espalhado na 

arena e retire seu troféu 

na tenda de premiação. 

Infelizmente ainda por conta da pandemia, 

não haverá cerimônia de premiação 

Premiação 

Retire seu troféu do rank da temporada 

2019-2020 na tenda de premiação. 



11 fevereiro - 19h30 

Instagram: @circuitomaresbr 

 

Congresso  

Técnico 

IMPORTANTE! 

O Congresso Técnico será somente virtual e ficará salvo na página do Circuito Mares após o término. 

@circuitomaresbr 
 

• esclarecimentos sobre o percurso; 

• esclarecimentos sobre o regulamento do campeonato; 

• observações sobre os cuidados com a Covid19; 

• comunicados importantes. 

Alterações de rota por questões climáticas ou estruturais poderão ser realizadas 

e serão comunicadas durante o congresso técnico. 



Estamos preparando 

uma super 

transmissão ao vivo 

para você não perder nada!!! 

Fique de olho nas entradas 

Live em nosso Instagram oficial.  

 

@circuitomaresbr 

Transmissão 

ao vivo  



PREVENÇÃO CONTRA COVID 19 

COVID 19 

• é obrigatório o uso de máscara na arena do evento; 

• ao se dirigir ao local de largada use uma máscara descartável; 

• apresente na retirada do KIT o comprovante de vacinação (ou teste negativo); 

• a dinâmica do evento será adaptada para evitar a aglomeração; 

• divulgação de resultados e retirada de premiação sem chamada para pódio;  

• congresso técnico somente virtual, com o detalhamento do evento. 





24 abril 2022 

Ilhabela - Perequê 

PRÓXIMA ETAPA 



Temporada 2022 

27 e 28 nov. 13 fev. 24 abril 26 junho 25 set. 27 nov. 



VENHA FAZER 

#circuitomares 

Circuito Mares 

circuitomaresbr 



boa 

PROVA 

Realização 


