
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                     

 

 

 
INSCRIÇÕES POR EQUIPE - TEMPORADA 2019/2020 

 
 
Política de descontos  

 
Caro treinador e representante de equipe, pensando em valorizar o trabalho realizado 

por você, incentivar a participação no esporte e fortalecer nossa parceria, criamos um 
programa de inscrição para grupos.  

 
 
Benefícios:  
 

1. Valores do primeiro lote estendidos para as equipes. 
Após esse prazo, até o encerramento das inscrições será, cobrado valores de segundo lote.  

2. Cortesias:  
• 06 a 09 atletas pagantes = 50% de desconto em 01 inscrição 
• A cada 10 atletas pagantes = 01 cortesia  
  
 

3. Entrega de kit diferenciada.  
 
4. Reserva antecipada.  
 
5. Atendimento diferenciado.  

 
 
Provas:  
 
START – 500m Natação 
SHORT – 1km Natação 
MARATHON – 2,5km Natação 
CHALLENGE – 5km Natação 
AQUATHLON – 1km Natação / 5km Corrida 
AQUATHLON Revezamento – 1km Natação / 5km Corrida (1 atleta para cada modalidade) 
CORRIDA – 5km Corrida 
CORRIDA KIDS - 100m e 200m  

 

 



                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                     

 

 

 

        Processo de inscrição: 

Só serão aceitas as inscrições que estiverem de acordo com este regulamento. 

1- Preenchimento completo da ficha de inscrição. As informações da ficha de inscrição são de 

responsabilidade dos treinadores e não serão aceitas inscrições com ficha incompleta. 

Problemas no cadastro geram problemas nos resultados e ranking de atletas e equipes e 

acarretará em DESCLASSIFICAÇÃO do atleta. 

 

2- A ficha de inscrição deverá ser enviada dentro do prazo limite de inscrição por equipe. 

 

3- As inscrições poderão se encerrar antes do prazo final, caso a etapa alcance seu limite 

máximo de atletas. Não deixem para a última hora. 

 

4- A ficha de inscrição deve ser encaminhada para o e-mail: 

grupos@circuitomares.com.br  
 

5- Ao receber a ficha de inscrição, a organização do Circuito Mares enviará para o responsável 

instruções de depósito/transferência, com o valor final das inscrições, para pagamento com 

prazo de 2 dias. 

 

6- As inscrições só serão efetivadas, após a confirmação do pagamento. 

 

7- Não serão aceitos depósitos ou transferências em valores fracionados, apenas o pagamento 

integral das inscrições. 

 

8- Na ficha de inscrição consta a forma correta de preenchimento dos campos. Se atentem a 

esta informação. 

 

9- Acompanhem as atualizações do regulamento publicadas no site. 

 

10-  Para retirada de kit, o treinador deverá levar o Termo de Responsabilidade assinado, de 

cada atleta inscrito na sua listagem. 

 

11-  Somente o Responsável pela equipe pode fazer a retirada dos Kits. 

 

 

 

mailto:grupos@circuitomares.com.br


                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

       Valores de inscrição em grupo: 

 

 

 

PRIMEIRO LOTE EQUIPES (até 30 dias antes do evento) 

 

 

 PROVA EXTRA =  R$ 60,00 

 

DESCONTOS PARA TERCEIRA IDADE 

50% de desconto na opção SEM KIT. 

Não possuímos descontos para prova com kit. 

  

 
PROVA COM KIT 

 
VALOR FINAL 

NATAÇÃO 
START / SHORT / MARATHON / CHALLENGE 

130,00 

NATAÇÃO                    
SHORT + MARATHON  / SHORT + CHALLENGE 

180,00 

AQUATHLON 140,00 

AQUATHLON REVEZAMENTO 230,00 

CORRIDA 90,00 

CORRIDA KID’s 60,00 

 
PROVA SEM KIT 

 
VALOR FINAL 

NATAÇÃO  
START / SHORT / MARATHON / CHALLENGE 

110,00 

NATAÇÃO                    
SHORT + MARATHON  / SHORT + CHALLENGE  

160,00 

AQUATHLON  125,00 

AQUATHLON REVEZAMENTO 190,00 

CORRIDA  70,00 



                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

SEGUNDO LOTE EQUIPES (últimos 30 dias que antecedem o evento) 

 

PROVA EXTRA =  R$ 70,00 

DESCONTOS PARA TERCEIRA IDADE 

50% de desconto na opção SEM KIT. 

Não possuímos descontos para prova com kit. 

 

 

  Nos colocamos à disposição para atendê-los pelos canais: 

E-mail: grupos@circuitomares.com.br  
 

A equipe Circuito Mares agradece a participação de vocês. 
 

 
PROVA COM KIT 

 
VALOR FINAL 

NATAÇÃO 
START / SHORT / MARATHON / CHALLENGE 

145,00 

NATAÇÃO                    
SHORT + MARATHON  / SHORT + CHALLENGE 

195,00 

AQUATHLON 160,00 

AQUATHLON REVEZAMENTO 260,00 

CORRIDA 105,00 

CORRIDA KID’s 80,00 

 
PROVA SEM KIT 

 
VALOR FINAL 

NATAÇÃO  
START / SHORT / MARATHON / CHALLENGE 

125,00 

NATAÇÃO                    
SHORT + MARATHON  / SHORT + CHALLENGE  

175,00 

AQUATHLON  140,00 

AQUATHLON REVEZAMENTO 220,00 

CORRIDA  90,00 
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