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1. ORGANIZAÇÃO 
 

A organização e realização do evento serão de responsabilidade da Federação Aquática de 
Santa Catarina – FASC 
 
 

2. OBJETIVOS  
 

A Federação Aquática de Santa Catarina (FASC) organizará as provas de crianças e 
iniciantes de Maratonas Aquáticas de Santa Catarina, que tem como objetivo de incentivar a 
participação de alunos em travessias que ainda não estão preparados para nadar a prova de 
1.500 metros. 
 

3. DATAS, LOCAIS  e METRAGEM 
 

As provas das crianças e iniciantes serão realizadas 45 minutos antes das largadas do XIV 
Circuito de Maratonas Aquáticas de SC 2018/2019 que serão realizadas em 5 etapas: 
 

• Lagoa da Conceição ....................... 25/11/18 .................................. Florianópolis................................. 1500 metros 
• Praia do Porto................................19/01/19.......................................Imbituba.....................................1500 metros 
• Praia da Enseada...........................16/02/19................................São Francisco do Sul.......................1500 metros 
• Ilha de Porto Belo ......................... 16/03/19 .................................... Porto Belo................................. 1500 metros 
• Lago de Itá .................................... 06/04/19 ................................................ Itá................................. 1500 metros 

 
 
 

4. INSCRIÇÕES 

 

• As inscrições deverão ser feitas pelo site www.aquaticasc.com.br 
• O valor da inscrição será R$ 50,00 por aluno, e deverão ser feitas até 10 dias antes 

da realização das provas. 
• O pagamento via boleto, à vista, não tem custo adicional para o atleta. No pagamento 

com cartão de crédito, à vista, o valor tem acréscimo de R$ 5,00 por etapa. 
• O valor referente à inscrição não será devolvido em caso de desistência ou não 

comparecimento, como também não poderá ser transferido para outra prova ou outro 
atleta; 

 
 

5. PROVAS E CLASSIFICAÇÕES 
 
 

• Os atletas inscritos terão que obrigatoriamente seguir todas as regras, normas e 
instruções determinadas sobre as provas pelo Árbitro Geral de cada evento.  

• É proibido qualquer uso de roupa de borracha bem como de flutuadores e 
propulsores. 

• Em caso de desistência o atleta ou responsável deverá comunicar imediatamente a 
organização. 

• Decorridos 40 minutos de prova as embarcações de apoio recolherão os participantes 
que ainda estiverem na água. 

http://www.aquaticasc.com.br/
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• Fica obrigatório o atleta contornar o percurso de prova estabelecido pela organização. 
Na chegada o aluno deverá passar entre as bóias de sinalização, no portal de 
chegada e caminhar até o funil de chegada. 

• Todos os atletas regularmente inscritos são considerados conhecedores do presente 
regulamento. 
 

 

6. ENTREGA DOS KITS E HORÁRIO DAS LARGADAS 
 
 

LAGOA DA CONCEIÇÃO 
• No dia e local da prova das 7:00h até 8:15h (vai receber uma touca e camiseta do evento) 
• O horário da largada: 8:45h para masculino e feminino. 

 

IMBITUBA 
• No dia e local da prova das 13h até 14h (vai receber uma touca e camiseta do evento) 
• O horário da largada: 14:30h para masculino e feminino. 

 
 

SÃO FRANCISCO DO SUL 
• No dia e local da prova das 13h até 14h (vai receber uma touca e camiseta do evento) 
• O horário da largada: 14:30h para masculino e feminino.      

 

PORTO BELO 
• No dia e local da prova das 7:00h até 8h (vai receber uma touca e camiseta do evento) 
• O horário da largada: 8:30h para masculino e feminino. 

 
ITÁ 

• No dia e local da prova das 13h até 14h (vai receber uma touca e camiseta do evento) 
• O horário da largada: 14:30h para masculino e feminino. 

 
 

7. PREMIAÇÕES 
 

Todo aluno que completar a prova receberá 5 pontos de bonificação no circuito para sua equipe, uma 
medalha de participação e terá o direito de usufruir de toda estrutura do evento (água e mesa de frutas). 
 
 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

• Os Kits oferecidos pela organização serão destinados aos alunos que comparecerem no dia da prova. 
• ATENÇÂO: Mais informações de cada prova no site da FASC no endereço: www.aquaticasc.com.br.  
 

  

 


