
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
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    End: R. Cap. Oscar Santos Bittencourt, 432 - Nova Lorena, Lorena - SP. 
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6º AQUATLHON DE LORENA 2018 
 

INFORMATIVO 
 

As categorias e respectivas distancias:  
Categoria A - 09 a 10 anos (2009 a 2008) / 200m de natação e 1200m de corrida; 

Categoria B - 11 a 12 anos (2007 a 2006) / 200m de natação e 1200m de corrida; 

Categoria C - 13 a 14 anos (2005 a 2004) / 200m de natação e 1200m de corrida; 

Geral 01 – cat. A, B e C 
 

Categoria D - 15 a 24 anos (2003 a 1994) / 350m de natação e 2400m de corrida; 

Categoria E - 25 a 34 anos (1993 a 1984) / 350m de natação e 2400m de corrida; 

Categoria F - 35 a 44 anos (1983 a 1974) / 350m de natação e 2400m de corrida; 

Categoria G - 45 a 54 anos (1973 a 1964) / 350m de natação e 2400m de corrida; 

Categoria H - 55 a 64 anos (1963 a 1954) / 350m de natação e 2400m de corrida; 

Categoria I -  65 a .....anos (1953 a ........) / 350m de natação e 2400m de corrida. 

Geral 02 – cat. D, E, F, G, H e I 

Obs.1: As categorias A, B e C, entram na contagem de pontos para premiação geral 01 do evento. 

Obs.2: As categorias D, E, F, G, H e I, entram na contagem de pontos para premiação geral 02 do evento. 
 

Período de realização da competição:  
-15/04, 1º etapa, no CSU – aquecimento 7h30 e largada da 1º bateria as 08h30; 

-16/09, 2º etapa, no CSU – aquecimento 7h30 e largada da 1º bateria as 08h30; 

-25/11, 3º etapa, no CSU – aquecimento 7h30 e largada da 1º bateria as 08h30. 

 Obs.:As informações acima poderão ter alterações, os participantes serão avisados previamente antes da competição. 
 

As inscrições: os atletas participantes deverão fazer suas inscrições até as respectivas datas: 
-13/04 até as 14h00min, 1º etapa, 

-14/09 até as 14h00min, 2º etapa; 

-23/11 até as 14h00min, 3º etapa. 

Obs.:No dia da competição não haverá inscrições.  
 

As inscrições poderão ser feitas por: 
- Telefone do CSU (12)3157-8767 (falar com Rogério) horário de atendimento, 07h -11h /13h-14h; 

- E-mail do coord. do evento (Rogério) rogeriosa1971@hotmail.com; 

- No CSU, no  end: R. Cap. Oscar Santos Bittencourt, 432 - Nova Lorena, Lorena - SP., 07h -11h /13h-16h, procura Rogério. 

Obs.: Na inscrição devera constar o nome do atleta, data de nascimento e telefone e e-mail. Os Atletas menores de 16 anos 

terão que fazer a sua inscrição junto ao pai ou responsável legal. Atletas menores de 09 anos deverão competir na categoria A. 

A quantidade de participantes inscritos serão de 65 atletas no geral. Qualquer duvida levantada sobre idade do atleta o mesmo 

deve apresentar o RG ou Doc. oficial com data de nascimento, no dia da prova.  
 

A Competição: haverá congresso específico em cada etapa da competição: será 20(vinte) minutos antes do inicio da disputa.  

A competição será por série (quantas forem necessárias) e o resultado da classificação será final por tempo (separados por 

categoria). 
 

A vestimenta de competição: deverá ser adequada à modalidade natação e corrida. Sendo que o competidor devera estar com 

a região do tórax coberto com uma vestimenta (obrigatório) no momento da corrida, ou será desclassificado automaticamente. 
 

A premiação: os atletas que completarem a prova receberão medalhas de participação, aos atletas vencedores (1°, 2° e 3° 

colocados) por categoria/sexo e os vencedores do geral 01 e 02/sexo da etapa receberão medalhas.  
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