
 

 Regulamento Circuito Multisports 2018 

 

As regras seguem as da Confederação Brasileira de Triathlon e da União Internacional de Triathlon. 

 

Específicos do Evento: 

Natação 

- Obrigatório o uso da touca fornecido pela organização 

- Uso de Roupa de Borracha liberado 

- Proibido utilização de acessórios, exceto óculos de natação. 

 

Ciclismo 

- No Triathlon Longa Distância e Sprint do dia 29 de abril o vácuo não será permitido. 

- Nas demais etapas, Vácuo liberado entre atletas do mesmo gênero e proibido entre atletas de gêneros 
diferentes. 

- Proibido o uso do “Clip” na zona de vácuo 

- A contagem de voltas é de responsabilidade do atleta 

- Obrigatório o uso de capacete duro e afivelado em toda etapa do ciclismo, o atleta estando pedalando ou 
empurrando a bicicleta. 

- Proibido pedalar sem camiseta ou roupa específica (macaquinho) 

- Proibido utilização de fones de ouvido ou aparelho sonoro. 

 

Corrida 

- Obrigatório o uso do número de peito visível na parte frontal do corpo 

- Proibido correr sem camiseta ou roupa específica (macaquinho) 

- Proibido utilização de fones de ouvido ou aparelho sonoro. 

 

 

 

 



Área de transição 

- Proibido pedalar dentro da área de transição, até a faixa de monte e desmonte 

- Utilizar o seu espaço pré determinado 

- Não deixar material espalhados 

SUP&Run e Kayak&Run 

- Os participantes serão divididos em duas categorias, os que se utilizarão de Stand Up Padle (Qualquer 
Modelo) e os que utilizarão Caiaque (qualquer modelo), não tendo divisão por faixa etária ou modelo. 

- A largada será feita da areia, em local indicada pela organização 

- O percurso no mar será de duas voltas de 750 metros, com retornos nas bóias de demarcação 

- O material de corrida e a troca das modalidades será realizado dentro da pré área de transição, na faixa de 
areia da praia 

- A corrida será realizada na rua, no mesmo percurso utilizado nas provas de Triathlon, sendo duas voltas de 
2,5 km. 

Geral 

- É obrigação do atleta fazer o percurso determinado pela organização e no caso de não cumprimento, o 
atleta será desclassificado 

- Obrigatório a utilização da numeração fornecida pela organização, sendo numeral da Bicicleta, que deve 
ser colocado abaixo do banco na posição horizontal e de forma visível, número capacete que deve ser 
colocado na parte frontal e número de peito que é obrigatório em toda etapa da corrida, na parte frontal do 
corpo de forma visível. 

- Qualquer atitude anti esportiva entre atletas, árbitros, staffs, público ou voluntários, será punida com a 
desclassificação do atleta 

- O valor das taxas de inscrições não será devolvido, caso o participante não possa participar do evento, 
temos a possibilidade de transferência para outro participante ou utilizada em outro evento. 

- Em caso de perda do Chip de cronometragem, será cobrado uma taxa de R$ 120,00, cobrado pela empresa 
de cronometragem para reposição do mesmo. 

- Qualquer caso omisso a este regulamento, será julgado pela comissão técnica do evento, que é soberana e 
autêntica para julgar tais casos. 

 

Premiação do Campeonato 2018 

 

Serão premiados os campeões do TOP FIVE nas provas Triathlon Olímpico e Triathlon Sprint, sendo:  

Triathlon Olímpico - Composto por 3 etapas – 20/Junho – 11/Agosto – 24/Novembro  

Triathlon Sprint - Composto por 4 etapas – 29/Abril – 20/Junho – 11/Agosto – 24/Novembro 

 

 

 



 - Pontuação no TOP FIVE de cada etapa (Olímpico e Sprint):  

1º Lugar – 100 pontos  

2º Lugar – 80 pontos  

3º Lugar – 70 pontos  

4º Lugar – 60 pontos  

5º Lugar – 50 pontos  

 

Ao final do ano, soma-se a pontuação de cada etapa e serão premiados os atletas do TOP FIVE no Triathlon 
Olímpico e Triathlon Sprint.  

 

Premiação do ano Triathlon Olímpico e Triathlon Sprint 

 

O Campeão ganha Troféu, Certificado, um Kit e isenção nas inscrições do Circuito Multisports de 2019  

O Vice campeão ganha Troféu, Certificado , um Kit e 50% de desconto nas inscrições do Circuito 
Multisports de 2019  

O Terceiro colocado ganha Troféu, Certificado , um Kit e 25% de desconto nas inscrições do Circuito 
Multisports de 2019  

O Quarto colocado ganha Troféu, Certificado , um Kit e 15% de desconto nas inscrições do Circuito 
Multisports de 2019  

O Quinto colocado ganha Troféu, Certificado , um Kit e 10% de desconto nas inscrições do Circuito 
Multisports de 2019 


