


26 novembro 

CONGRESSO TÉCNICO (virtual) 

19h30 - Instagram: @circuitomaresbr 

 

27 novembro 

RETIRADA DE KIT  

6h30 às 11h 

Na arena da prova 

 

28 novembro 

RETIRADA DE KIT  

6h30 até o final da prova 

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. 



06h30 

ABERTURA DA ARENA 

Praia do Guaiúba 

 

06h30 

RETIRADA DE KIT  

Prioridade para prova Short e Start 

 

07h15 

CERIMÔNIA DE ABERTURA 
 

PROGRAMAÇÃO 

07h30 

Briefing PROVA SHORT 1k 

Seguido por largadas em ondas 

com intervalo de 20 minutos 

 

09h00 

Briefing PROVA START 500m 

Seguido por largadas em ondas  

com intervalo de 30 minutos 

27 novembro 

ATENÇÃO ATLETAS! 

Chegar  na arena com no mínimo 1 hora de antecedência. 





500m    l    1k    l    2,5k    l    5k 

Provas de natação 



• Largada em sentindo horário; 

• Obrigatório contornar todas 

as boias em todo o percurso; 

•  Realizar 1 volta completa. 

START 500m 



• Largada em sentindo horário; 

• Obrigatório contornar todas 

as boias em todo o percurso; 

•  Realizar 1 volta completa. 

SHORT 1k 



• Largada em sentindo horário; 

• Obrigatório contornar todas as 

boias em todo o percurso; 

•  Realizar 1 volta completa; 

• Finalizar virando a esquerda, 

indo em direção a praia. 

 

MARATHON 2,5k 



• Largada em sentindo horário; 

• Obrigatório contornar todas as 

boias em todo o percurso; 

•  Realizar 2 voltas completas; 

• Na 2ª passagem pelas boias virar 

a esquerda, em direção a praia. 

 

CHALLENGE 5k 



PARA A RETIRADA DO KIT SERÁ NECESSÁRIO: 

RETIRADA KIT 

• documento oficial com foto; 

• comprovante digital de inscrição; 

• comprovante de vacinação (impresso ou digital) 

  ou teste negativo para COVID 19. 

27 e 28 novembro - 6h30 às 11h 

PRAIA DO GUAIÚBA (arena do evento) 

 
 



REGRAS 

É obrigatório ao atleta: 

conferir seus dados no 

start list e estar ciente das 

informações do guia atleta 

e briefing. 

Tatuagem 

aplicada no 

braço direito 

Uso de roupa de borracha PERMITIDO, 

SOMENTE se a temperatura da água estiver abaixo de 24º C. 



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 de COVID; 

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

• largadas em ondas; 

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

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



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 



ETAPA GUARUJÁ 

Consulte o resultado 

por celular e retire 

seu troféu na tenda 

de premiação. 

Infelizmente ainda por conta da pandemia, 

não haverá cerimônia de premiação. 

PREMIAÇÃO 

O resultado também será impresso, 

mas para evitar aglomeração, 

aconselhamos a consulta virtual. 

Consulte o resultado: www.circuitomares.com.br/guaruja2021 



RANKING 

TEMPORADA 2019-2020 

Retire seu troféu na tenda 

de premiação a qualquer 

momento durante o evento 

e faça sua foto no backdrop. 

Infelizmente ainda por conta da pandemia, 

não haverá cerimônia de premiação. 

PREMIAÇÃO 

O troféu poderá ser retirado por terceiros 

mediante entrega do termo de retirada assinado 

+ imagem do documento do atleta. Você 

também poderá retirá-lo na próxima etapa. 

Consulte o resultado: www.circuitomares.com.br/ranking-19-20 

Imprima o termo: www.circuitomares.com.br/guaruja2021 



26 novembro - 19h30 

Instagram: @circuitomaresbr 

 

CONGRESSO 

TÉCNICO 

IMPORTANTE! 

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

Não deixem de assistir. Informações importantes sobre ajustes técnicos devido à pandemia. 

• esclarecimentos sobre o percurso; 

• esclarecimentos sobre o regulamento do campeonato; 

• observações sobre os cuidados com a Covid19 

•  alterações de rota por questões climáticas ou estruturais poderão ser 

realizadas e serão comunicadas durante o congresso técnico. 



13 fevereiro 2022 

São Sebastião 

PRÓXIMA ETAPA 



TEMPORADA 2022 

27 e 28 nov. 12 fev. 24 abril 26 junho 25 set. 27 nov. 



VENHA FAZER 

#circuitomares 

Circuito Mares 

circuitomaresbr 



boa 

PROVA 


