REGULAMENTO DO REVEZAMENTO 10K DE NATAÇÃO JULIO VICUÑA
Promovido por Julio Vicuña, o Revezamento 10 K de Natação, será realizado no domingo, dia 13 de Outubro de 2019.
A largada da prova está programada para às 8h00, com término às 14h00 no Clube dos Borracheiros, localizado na
Estrada Velha de Santos, KM 35,5, Riacho Grande, São Bernardo do Campo – SP.
O Revezamento 10K de Natação Julio Vicuña, além de promover saúde, sociabilização entre equipes e atletas, tem
como principal objetivo, conseguir ajuda para a causa animal, 50% do valor arrecadado com as inscrições, será
revertido para abrigos e protetoras independentes de Cães e Gatos resgatados em nossa região.
A prova de Revezamento 10K visa sensibilizar as pessoas para esta causa, assim como a necessidade apoiar os(as)
protetores independentes e abrigos que, dia após dia se dedicam à defesa dos direitos e proteção dos animais.
O horário da largada do Revezamento estará sujeito à alteração em razão das condições do tempo(Neblina), no caso
de condições climáticas mais adversas (Temporal, Tempestade elétrica) ou por razões de segurança, a organização se
reserva o direito de suspender/cancelar sem aviso prévio, sem ônus à mesma, inclusive durante o andamento do
Revezamento.
- A Maratona Aquática de Revezamento será disputada na distância estipulada de 10 KM. A inscrição na prova
Revezamento 10K de Natação Julio Vicuña é pessoal e intransferível, não podendo qualquer participante ser
substituído por outro, em nenhuma situação. O participante que ceder sua inscrição para outra pessoa será
responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer
responsabilidade do Organizador em conjunto da prova, seus patrocinadores. A prova Revezamento 10K de Natação
Julio Vicuña será composta exclusivamente por 3 (três) modalidades de equipes (dupla, quinteto e dezena) com 3
(três) categorias (masculino, feminino e misto) cada equipe deverá cumprir a distância de 10.000 metros da Maratona
Aquática descrita. As equipes mistas de 5 atletas (quintetos) deverão ter 2 nadadoras e 3 nadadores, as equipes mistas
com 10 atletas (dezenas) deverão ter 5 nadadoras e 5 nadadores. O (A) atleta inscrito somente poderá disputar a
prova em apenas uma equipe (sendo esta dupla, quinteto ou dezena, masculino/misto ou feminino), sendo proibido
também nadar (2) dois trechos na mesma equipe. Considerar-se-á trecho por equipe: Equipe de 10 (dez) atletas
(denominada dezena) – 1 (um) trecho equivale a 1 (uma) volta de 1.000m no percurso de 10.000m; Equipe de 5 (cinco)
atletas (denominada quinteto) – 1 (um) trecho equivale a 2 (duas) voltas de 1.000m no percurso de 10.000m; Equipe
de 2 (dois) atletas (denominada dupla) – 1 (um) trecho equivale a 5 (cinco) voltas de 1000m no percurso de 10.000m.
A prova terá a duração máxima de 6 (seis) horas, (início as 8:00 horas, encerramento as 14 horas) e o(a) atleta que em
qualquer dos trechos não estiver dentro desse tempo projetado, será convidado a se retirar da prova. Não serão
permitidas inscrições individuais, apenas em equipes, conforme o número de atletas em cada categoria. A idade
MÍNIMA para atletas se inscreverem e participarem é de (dez) anos, com as seguintes restrições: Atletas com 10 a 17
anos de idade somente poderão participar do percurso de até 02 km.
Os atletas menores de 18 anos somente poderão participar do Revezamento obrigatoriamente com autorização, por
escrito, do pai, mãe ou de um responsável legal. A autorização deverá ser preenchido de forma legível no Termo de
Responsabilidade e cópia de um documento de identidade do menor e do responsável, que será retido pelo
Organizador. - Para se inscrever e participar do Revezamento 10K, o atleta deve considerar somente a distância do
percurso que ele mesmo percorrerá durante a prova. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento
assinalando a opção apresentada no sistema on-line, o(a) participante aceita todos os termos do regulamento e
assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE parte
integrante deste regulamento. A inscrição na prova Maratona de Revezamento é pessoal e intransferível, não
podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em nenhuma situação. - A equipe que tiver um integrante
substituído e não informar a organização com prazo suficiente para alteração em sistema (com o mínimo de 15 dias
antes da data do evento), perderá o direito em receber a premiação da prova. A inscrição só será confirmada pelo
organizador, após recebimento da relação de todos os nomes completos da equipe - As inscrições podem ser
feitas “On Line” ou depósito Bancário, enviar dados dos atletas através do email: julio7vicuna@terra.com.br. O
valor referente à inscrição não será devolvido em caso de desistência ou não comparecimento, como também
não poderá ser transferido para outra prova.
As inscrições serão encerradas 07 (sete) dias antes do domingo marcado para a realização da prova, ou em data
anterior a esta, caso seja atingido o limite técnico de participantes na prova. O Organizador poderá, a qualquer
momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de

necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, com aviso prévio. Os participantes são responsáveis
pela veracidade das informações fornecidas no sistema online. Em nenhuma hipótese o dinheiro da inscrição será
devolvido. Será admitida a inscrição de atletas cadeirantes, amputados dentro de qualquer equipe (duplas, quintetos
e dezenas), e estas equipes estarão elegíveis a premiação geral.
ENTREGA DE KITS A entrega dos kits do Revezamento 10K de Natação Julio Vicuña, acontecerá no Clube dos
Borracheiros no Sábado dia 12 de Outubro, horário a partir das 9:00 até as 16:30, mais informações no email:
julio7vicuna@terra.com.br ou pelo telefone: (11) 99346-4003 c/Julio Vicuña. O(a) atleta que não retirar o seu kit na
data e horário estipulado pela organização perderá o direito ao kit e não poderá participar do Revezamento. O valor
da inscrição não será devolvido. Não serão entregues kits do Revezamento 10K no dia do evento e nem após o evento.
O kit deverá ser retirado pessoalmente por um(a) responsável pela equipe (ou atleta da equipe) mediante
apresentação do comprovante de inscrição, recibo de pagamento da inscrição e documento de identidade nacional
válido (RG, CPF, CNH, etc.). Não será permitida a retirada de kits individuais. O kit do Revezamento 10K padrão será
composto por 1 (uma) Touca, 1 (uma) camiseta, 1 (uma) sacochila por participante. Por equipe será disponibilizada 1
(uma) munhequeira, 1(uma) pulseira numerada de identificação, Termo de Responsabilidade que será entregue ao
responsável que fizer a retirada dos kits. A munhequeira de revezamento 10K de Natação deverá ser utilizada
impreterivelmente pelo atleta que estiver nadando, sendo repassada ao próximo atleta na zona de transição do
revezamento. A equipe que não se utilizar desta munhequeira, não terá sua classificação oficial na prova e perderá o
direito a disputar a premiação oficial da prova. O responsável pela equipe deverá conferir a ordem dos números da
Touca, com a ordem de entrada dos atletas no revezamento 10K. Não será permitida a repetição de atleta na mesma
equipe. Caso ocorra, a equipe será automaticamente desclassificada. O revezamento dos(as) nadadores será realizado
nos locais previamente determinados pela ORGANIZAÇÃO da prova O tamanho das camisetas está sujeito a alteração,
sem prévia comunicação ao inscrito, de acordo com a disponibilidade no momento da retirada do kit.
A munhequeira de revezamento da equipe, que deverá ser devolvida na tenda de medalhas pelo último atleta do
revezamento para que este receba as medalhas da equipe. O tempo de todos os corredores que participarem da prova
será cronometrado e informado posteriormente, desde que observadas as normas previstas neste Regulamento.
Cada atleta deverá usar apenas uma munhequeira de sua equipe durante a sua participação no Revezamento 10K. A
munhequeira da equipe será utilizada para o controle do revezamento. Todos os atletas devem nadar com a
munhequeira e repassar para o próximo atleta da equipe (na ordem correta de inscrição do revezamento) na zona de
transição. A utilização da munhequeira da equipe é de responsabilidade única do atleta e de sua equipe, assim como
as consequências de sua não utilização. INSTRUÇÕES E REGRAS PARA O REVEZAMENTO 10K. Os(as) atletas deverão
estar no local de largada com pelo menos meia hora de antecedência (30 minutos antes da largada), quando serão
dadas as instruções finais pelo organizador. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso das
Bóias e temperatura da água A participação do(a) nadador na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio
de terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso sem prévia autorização do Organizador da prova. O
acompanhamento na água do(a) atleta por treinadores/assessoria, amigos, etc., e outros meios, somente com
autorização do organizador. A roupa de NEOPRENE está liberada aos nadadores. Na hipótese de desclassificação dos
primeiros colocados, serão chamados os classificados com melhor tempo, sucessivamente. O(a) nadador que, após
voluntariamente, deixar a prova, não será permitido continuar no Revezamento. O(a) atleta deve retirar-se
imediatamente do Revezamento se assim for determinado por um membro da equipe médica indicada pelo
Organizador. Os(as) atletas devem ser classificados na ordem de chegada, de acordo com contato visual dos fiscais de
prova. PREMIAÇÃO Todas as equipes que completarem os 10K do Revezamento de forma legal, que estiverem
regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de participação (finisher).
Sendo que o último nadador do revezamento, ao cruzar o pórtico de chegada receberá as medalhas de sua equipe.
Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova (quando e se houver) para as pessoas que, mesmo inscritas, não
participaram da prova. Para receber as medalhas é obrigatório que o(a) último(a) atleta esteja portando a
munhequeira. As 3 (três) primeiras colocações nas modalidades: dupla, quinteto e dezena, nas categorias:
masculina/misto e feminina serão definidas por ordem de chegada e apuração do tempo via sistema de
cronometragem. As demais colocações serão definidas pela apuração do tempo líquido, gasto por cada equipe para
completar o percurso, definido e delimitado pela cronometragem. As equipes de nadadores das dezenas
masculino/misto e feminino que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar, ganharão 01 (um) Troféu. As equipes
de nadadores dos quintetos masculino/misto e feminino que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar ganharão
01 (um) 01Troféu. As equipes de nadadores das duplas masculino/misto e feminino que ficarem em primeiro, segundo
e terceiro lugar ganharão 01 (um) Troféu.

Não haverá premiação para categoria por faixa etária. Os resultados oficiais do Revezamento serão informados após
a chegada da última equipe. O Organizador não se responsabiliza pela não divulgação do resultado do(a) atleta que
não utilizou a munhequeira de revezamento da equipe da forma recomendada neste regulamento. CONDIÇÕES
FÍSICAS DOS PARTICIPANTES E SERVIÇOS DE APOIO NO REVEZAMENTO 10K DE NATAÇÃO JULIO VICUÑA. Ao participar
do Revezamento o(a) atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento
da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e de sua aptidão
física para participar do Revezamento de Natação , isentando os organizadores, colaboradores e patrocinadores DE
TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais e/ou físicos, que porventura venham
a sofrer, advindos da participação nesta MARATONA AQUÁTICA DE REVEZAMENTO. Todos(as) os(as) nadadores
participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da prova, pois a Organização não
se responsabilizará pela saúde dos(as) atletas. O(A) competidor é responsável pela decisão de participar da prova,
avaliando sua condição física e seu desempenho e julgando por si só, se deve ou não, continuar ao longo da
competição. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância, segurança na água com Equipe ERA
de resgatistas profissionais e também um staff de Caiaques equipados durante todo o percurso da prova. A
Organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas, despesas médicas em casos de
internação ou lesões geradas pela prática da natação. Porém, em cumprimento as normas de segurança, será
disponibilizado um serviço de ambulância para atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos
hospitais da rede pública de saúde. O(a) atleta ou seu(sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou
transferência para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a Organização de qualquer responsabilidade ou
reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico. O(a) atleta que se inscreve e/ou participa do
REVEZAMENTO 10K DE NATAÇÃO JULIO VICUÑA (PARTICIPANTE”) cede incondicionalmente o título gratuito, o direito
de utilização de seu nome, imagem e voz obtidos de sua participação No Revezamento em peças informativas,
promocionais e/ou publicitárias relativos ao Revezamento de Natação, divulgadas por meio de fotos, filmes, rádio,
jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, por tempo ilimitado, sem que seja
devido nenhum pagamento pelo Organizador ou Patrocinadores ao Participante.
SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA. O organizador, primando pela segurança dos atletas, poderá
determinar a suspensão do Revezamento, iniciada ou não, por questões de segurança pública, Intempéries,
vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa a prova, por qualquer um destes motivos, esta será
considerada realizada e não haverá designação de nova prova. Os(as) atletas ficam cientes que deverão assumir no
ato da inscrição todos os riscos e danos da eventual suspensão do Revezamento (iniciada ou não) por questões acima
mencionadas, não gerando qualquer responsabilidade para o Organizador. Na hipótese de cancelamento da inscrição
em razão da suspensão do Revezamento, iniciada ou não, por questões de segurança pública, Intempéries, vandalismo
e/ou motivos de força maior não haverá devolução do valor de inscrição. O Revezamento poderá ser adiado ou
cancelado a critério do Organizador, sendo comunicado aos inscritos esta decisão pelo email:
julio7vicuna@terra.com.br ou pelo site www.simuladosdetriathlon.com.br. Na hipótese de adiamento do
Revezamento e a consequente divulgação de nova data aqueles que não puderem participar na nova data marcada
poderão solicitar o reembolso do valor da inscrição. Na hipótese de cancelamento do Revezamento 10K (sem
divulgação de nova data) os inscritos deverão solicitar o reembolso da inscrição via email:julio7vicuna@terra.com.br
Será disponibilizado um guarda-volumes para os participantes. O Organizador não se responsabilizará pelo conteúdo
dos volumes entregues, nem tampouco reembolsará conteúdos e bens extraviados no guarda-volumes. O guardavolumes será desativado uma hora após o término da Maratona, sendo este o prazo máximo para o responsável retirar
seus pertences.
O meio ambiente e natureza que compõem o cenário da prova deverão ser respeitados, sendo que nenhum tipo de lixo,
garrafa, embalagens ou sachets poderão ser abandonados na área de concentração de atletas, sendo responsabilidade de
cada equipe o seu descarte nas lixeiras.
Equipes, assessorias ou grupos de amigos e familiares podem utilizar tendas particulares, sendo no máximo uma (01) de
tamanho máximo 3X3m, em local determinado pelo organizador. Não é permitido fazer churrascos ou preparar qualquer
outro tipo de alimentação no local das tendas, também não podem ser levadas bebidas alcoólicas e nem vasilhames de
vidro, somente latas e PET.

Os participantes receberão hidratação e frutas durante o evento, no local destinado para isso.

DISPOSIÇÕES FINAIS As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: julio7vicuna@terra.com.br,
para que seja registrada e respondida a contento. O Organizador poderá, a seu critério ou conforme as necessidades
do evento, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial do
Revezamento. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pelo Organizador de forma soberana, não
cabendo recurso a estas decisões. Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de
todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões do
organizador.
Termo de Responsabilidade Eu, Participante do EVENTO, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os
devidos fins de direito que: Estou ciente de que o Revezamento 10K de Natação Julio Vicuña se trata de uma
competição de Maratona aquática de revezamento, com percurso de 10.000 metros no total, em revezamento por
equipes de 2 (dois), 5 (cinco) ou 10 (dez) atletas, sendo cada trecho percorrido individualmente, sem a repetição do
mesmo atleta. Disputo a Prova por livre e espontânea vontade, isentando o organizador e patrocinadores de
quaisquer responsabilidades. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta Prova e estou ciente
que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas e/ou participar da Prova.
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação
nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando o Organizador, bem como demais
colaboradores e patrocinadores do evento DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais,
morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos de minha participação neste Evento. Li, conheço, aceito e
me submeto integralmente a todos os termos do Regulamento do Evento. Estou ciente das penalidades e possível
desclassificação da Prova que posso sofrer, caso descumpra o regulamento ou este Termo de Responsabilidade, sem
que minha eventual exclusão da Prova, por decisão exclusiva de seu organizador, enseje o pagamento de indenização
por parte do Organizador, colaboradores e/ou patrocinadores do Evento. Entendo que todo material e equipamentos
necessários para o meu desempenho na Prova são de minha exclusiva e integral responsabilidade. Estou ciente de
que, na hipótese de suspensão da Prova por questões de intempéries, segurança pública, todos os eventuais custos
referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos pelo atleta, serão suportados
única e exclusivamente por mim, isentando o Organizador pelo ressarcimento de qualquer destes custos. Assumo
todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica, alimentação e quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes da minha participação nesta Prova antes, durante ou depois dela. Participarei da Prova
de forma a respeitar todos os demais participantes, responsabilizando-me integralmente por qualquer dano de
qualquer natureza que venha a causar ao organizador, patrocinadores, participantes e/ou terceiros.
São Bernardo do Campo, 06 de Junho de 2019

