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1º DESAFIO MAIS TRAVESSIAS:  

MORRO DO COCO 

REGULAMENTO 
 

 
 
DAS FINALIDADES E REGULAMENTO: 

Art. 1º O presente documento ditará as condições e regerá a condução do 1º Desafio Mais Travessias: Morro 

do Coco.  

Art. 2º A finalidade do 1º Desafio Mais Travessias: Morro do Coco é fomentar o esporte e oportunizar aos 

atletas amadores que nadam em piscina vivenciar a prática da natação em águas abertas no estado do Rio 

Grande do Sul. 

Art. 3º O regulamento do 1º Desafio Mais Travessias: Morro do Coco, terá como base as normas originadas 

pela Federação Internacional de Natação (FINA), observados os dispositivos, alterações e emendas previstas 

neste documento. 

 

DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS PROVAS: 

Art. 4º A realização do 1º Desafio Mais Travessias: Morro do Coco é de responsabilidade dos profissionais 

de Educação Física do corpo técnico do Mais Travessias, que ficarão responsável pela organização, cobertura 

técnica, execução, premiação, arbitragem, elaboração do regulamento específico e homologação dos resultados 

das provas. 

Art. 5º Os horários, assim como resultados, rankings, declaração do técnico, termos de responsabilidades, e 

todas as informações sobre o evento, de todas as provas, serão disponibilizados no 

site www.maistravessias.com.br  (canal oficial das informações do evento) em Boletins DESAFIO e no banner 

do Desafio. Os horários e as datas serão respeitados para o bom andamento do evento. 

Art. 6º O percurso será delimitado utilizando boias e (ou) embarcações para cumprimento da distância e do 

trajeto, devendo o atleta cumprir e respeitar o percurso estabelecido conforme os mapas, documentos e 

orientações recebidas no site e principalmente nos momentos que antecedem a largada pelo árbitro geral da 

prova e demais organizadores do evento. 

Art 7º É obrigatório que todos os atletas se apresentem com pelo menos 2 horas de antecedência ao horário 

previsto para a sua largada. As informações serão divulgadas pelo site da competição. 

Art 8º Caso a temperatura da água seja igual ou inferior a 23º graus, os atletas poderão nadar com roupa de 

neoprene ou similar. Será divulgada a temperatura da água uma hora antes do evento. 

 

http://www.maistravessias.com.br/
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Art 9º Com exceção do artigo anterior, não será permitido o uso de roupa de neoprene, ou qualquer tipo de 

equipamento que facilite a flutuabilidade ou que auxilie a sua propulsão (pé de pato, boias, etc.). Trajes apenas 

os oficiais da FINA para águas abertas.  

Parágrafo Único  Neste desafio será permitido, e recomendado, o uso de bóias de salvatagem específico para 

o uso de natação em águas abertas. 

Art 10 Atletas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos poderão usar a roupa de neoprene ou similar 

independente da temperatura d’água (exceto temperatura da água acima de 25ºC). 

Art 11 As distâncias serão cumpridas, de acordo com as condições da água e/ou circunstâncias do tempo, no 

formato de circuito ou percurso. Será utilizado bóias e/ou embarcações para cumprimento do trajeto, este que 

poderá ser reduzido por questão de segurança ou força maior. 

Art. 12 serão permitidas, no perímetro da prova, as seguintes embarcações: da arbitragem, segurança ou 

devidamente autorizadas pela Organização. 

Art. 13 A prova será iniciada ao sinal de partida. Cumprindo o percurso estabelecido, mantendo o fair play, 

observando as regras da FINA e este regulamento. Sendo considerada a chegada o local estabelecido no 

regulamento da etapa. A ordem de classificação dos atletas, no momento da entrada na chegada, deverá ser 

mantida até a área de dispersão.  

Parágrafo Único É obrigatório o uso de touca para identificação do atleta durante o percurso. O atleta deverá 

levar a touca recebida no circuito VIVA RS ou ter touca com as mesmas cores. Caso tenha perdido o atleta 

pode adquirir uma nova por R$ 10,00. Caso não tenha realizado check in na 1ª ou 2ª etapa do VIVA RS 18 19, 

será fornecido sua touca do campeonato. 

Art. 14 Em caso de emergência, o nadador deverá erguer o braço e sinalizar a um de nossos membros da 

equipe de socorro e resgate, que um dos colaboradores irá até ele e tomará as devidas providências para prover 

o socorro imediato necessário. O nadador é o responsável por se certificar que a organização tenha tomado 

ciência de sua desistência, caso o mesmo se retire da prova sem a assistência de nossa equipe de socorro e 

resgate. O não cumprimento deste item impedirá a participação do atleta em futuras edições de eventos 

promovidos pelo 1º Desafio Mais Travessias: Morro do Coco. 

 

DAS PROVAS: 

Art. 15 As provas do 1º Desafio Mais Travessias: Morro do Coco são classificadas em: 

TRAVESSIA DO MORRO DO COCO: Prova com distância de aproximadamente 3,5km. Saída do Morro do 

Coco,em Viamão, Itapuã, RS (com saída 01h antes da largada com chegada via barco). 

DESAFIO DO MORRO DO COCO: Prova com distância de aproximadamente 7km. 

§ 1º O atleta, após a divulgação do balizamento final, na terça-feira que antecede a prova,  não poderá altera-

la em hipótese alguma. 

§ 2º O atleta só poderá nadar uma prova por etapa (optar pela Travessia ou Desafio).  Só podendo alterá-la, 

formalizando pelo e-mail contato@maistravessias.com.br, até o término do período de inscrição 

 

Art. 16 O 1º Desafio Mais Travessias: Morro do Coco será disputada em uma única etapa a saber. 

mailto:contato@maistravessias.com.br
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Art. 17 As Etapas do 1º Desafio Mais Travessias: Morro do Coco serão realizadas nas seguintes datas, 

distâncias e locais: 

 

ETAPA DATA DISTÂNCIAS LOCAL 

1º 12/01/2019 (Sábado) 

CONFIRMADA em 11/01 

às 12h 

3,5 Km TRAVESSIA 

7 km DESAFIO   

Viamão, Praia de Itapuã, RS ( a 45km 

de Porto Alegre). 

 19/01/2019 (data alternativa 2 conforme Art. 40) que será confirmada em 18/01 às 12h. 

 

§ 1º Em respeito aos atletas, sua organização e planejamento de seus treinamentos as datas serão preservadas 

ao máximo. 

§ 2º O evento poderá ser transferido ou cancelado por motivos de segurança e condições climáticas, descrito 

no artigo 46 deste regulamento.  Os atletas serão comunicados, através do site Mais Travessias 

(www.maistravessias.com.br) em boletins; 

§ 3º As distâncias poderão ser reduzidas por questões de segurança no dia do evento; 

§ 4º O evento será confirmado às 12h do dia anterior (11/01) através de boletim. No 1º Desafio Mais Travessias: 

Morro do Coco poderá ser transferido para a seguinte data a saber: 19/01 (sendo confirmada sábado às 12h). 

Para definição final será avaliado sites específicos de meteorologia e a decisão de transferência será dada por 

03 votos a saber: 1) Bombeiros Militares; 2) Comitê disciplinar do desafio, constituído pelos 03 maiores clubes 

inscritos, e 3) Direção do Mais Travessias. 

DAS INSCRIÇÕES: 

Art. 18 As inscrições serão realizas através do site www.maistravessias.com.br e poderão ser redirecionadas 

para um site especializado em inscrições de eventos esportivos de acordo com as informações fornecidas no 

local apropriado para inscrições nas provas. 

§ 1º Além do valor da inscrição, haverá uma taxa de conveniência de até 10% para o site responsável pela 

efetivação da inscrição. 

§ 2º Será concedida uma cortesia para profissional de educação física, devidamente registrado no CREF, a 

cada 20 inscritos por clube, escola ou time, desde que faça parte do grupo de professores/treinadores. 

§ 3º As inscrições são pessoais e intransferíveis, não podendo inclusive transferir para outra etapa (caso faça 

inscrição individual). 

§ 5º Cancelamento de inscrição: prazo conforme Código de Defesa do Consumidor (07 dias após a sua 

inscrição). Após este prazo não será cancelada nem transferida para outra etapa ou outra pessoa, independente 

do problema relatado. 

Art. 19 Não serão aceitas inscrições sem pagamento efetuado dentro do prazo estabelecido. 

Art. 20 Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições com dados incompletos e/ou encaminhadas fora do 

prazo estabelecido. 

Art. 21 O Limite de Inscritos para o 1º Desafio Mais Travessias: Morro do Coco será de 50 atletas na Travessia 

3,5km e 150 atletas no Desafio 7km. 

http://www.maistravessias.com.br/
http://www.maistravessias.com.br/
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Art. 22 PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 

 

LOTES PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

LOTE PROMOCIONAL 11/12 à 25/12/2018 

LOTE FINAL 26/12 à 06/01/2019 

 

§ 1º Os valores das inscrições e seus lotes estão dispostos no artigo 24º. 

§ 2º A confirmação das inscrições será realizada no site.  Qualquer dúvida ou divergência em relação as 

inscrições, os atletas ou técnicos deverão enviar e-mail para contato@maistravessias.com.br e no assunto: 

INSCRIÇÃO 1º Desafio Mais Travessias: Morro do Coco 

Art. 23 Todo o atleta, em sua primeira participação, no momento da confirmação e pintura, no dia do evento, 

deverá apresentar, sob pena de não poder realizar a prova: 

I. Fotocópias dos documentos originais do seu RG, ou passaporte, ou certidão de nascimento (menor de 18 

anos, com o RG de um dos Pais ou responsável).  

II. Atestado de aptidão física, assinado por um professor de educação física, devidamente registrado no CREF, 

com validade de 06 meses ou comprovante de ter nadado provas em 2016 ou 2017 na mesma metragem ou 

superior (impressão do seu resultado de provas). Neste caso não será necessário atestado do professor. 

III. Termo de responsabilidade, assinado ou, sendo menor de idade, assinado pelo responsável (será enviado 

por e-mail após confirmação), para todas as distâncias; 

IV. Menor de idade: Além dos documentos exigidos a todos os atletas, deverá apresentar do responsável e a 

autorização para participar do evento assinado pelo responsável. 

§1º Atestados solicitados na primeira etapa em que o atleta nadar. Nas demais não será necessário levá-los 

novamente. Somente o termo de responsabilidade será cobrado em todas as etapas. 

§2º Esses documentos poderão ser enviados com um prazo máximo até 01 semana antes da realização da etapa 

para documentos@maistravessias.com.br. Só estará confirmado o envio do documento com a resposta por esse 

e-mail. No dia da etapa levar o termo de responsabilidade assinado. 

§3º Caso o atleta tenha nadado o Circuito VIVA RS 2018 19 será considerado a documentação entregue sendo 

imprescindível o envio do termo de responsabilidade para todos os atletas. Declaração do técnico deverá ser 

entregue para essa distância ou o atleta enviar um resultado de prova com distância igual ou superior a distância 

que irá nadar. 

Art 24 Serão cobradas as taxas de inscrições nas provas TRAVESSIA MORRO DO COCO e DESAFIO DO 

MORRO DO COCO da seguinte forma: 

Lote Promocional: Até 26/12 dias antes da etapa para todos os atletas R$ 135,00 prova Travessia 3,5km & 

R$ 110,00 prova Desafio 7km 

mailto:documentos@maistravessias.com.br
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Lote Final: Até 15 dias antes da etapa para todos os atletas: R$ 145,00 prova Travessias 3,5km & R$ 120,00 

prova Desafio 7km. 

§ 1º Além do valor da inscrição, haverá uma taxa de no máximo 10% cobrada pelo site responsável pela 

inscrição (além do valor da inscrição). 

§ 2º Entrada de nadadores e visitantes em locais particulares, quando houver, será limitado em R$ 20,00 

(independente da inscrição). 

§ 3º Será concedido desconto de 50%* nas seguintes situações: 

• ATLETAS PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) EM QUALQUER PROVA; 

• ATLETAS ACIMA DE 60 ANOS, EM QUALQUER PROVA. 

* respeitando os valores de cada do lote 

§ 4º Em caso de desistência da compra efetivada, a organização cumpre a política de devolução do Código de 

Defesa do Consumidor (Artigo 49) que reconhece o direito de arrependimento, desde que exercitado no prazo 

de 07 (sete) dias a contar da data do pedido. Após este prazo (07 dias) não será devolvida, nem estornada, nem 

transferida para outra etapa ou pessoa a inscrição sob pena de não participação nos demais eventos organizados 

pelo Mais Travessias. 

§ 5º Em hipótese alguma serão aceitas inscrições após as datas estipuladas no artigo 22. 

 

DAS CATEGORIAS:  

Art. 25 As faixas etárias por categoria nas provas TRAVESSIA 3,5k & DESAFIO 7k MORRO DO COCO, 

seguirá tabela de faixa etária abaixo. A categoria ELITE para os cinco primeiros colocados gerais de cada 

naipe, nas provas.  

*Será considerado o ano de nascimento do atleta. 

ELITE: Os 05 primeiros colocados de cada gênero (provas CLÁSSICA, DESAFIO). 

 

CATEGORIAS Provas TRAVESSIA 3,5K e DESAFIO 7K MORRO DO COCO: 

Categoria Rio Jacuí: nascidos em 2005, 2006, 2007 ou mais; 

Categoria Rio Taquari: nascidos em 2004 e 2003; 

Categoria Rio Uruguai: nascidos em 2002, 2001 e 2000; 

Categoria Pinhal: Atletas PCD (Pessoa com Deficiência), categoria única; 

Categoria Arambaré: nascidos entre 1999 e 1995; 

Categoria Barra do Ribeiro: nascidos entre 1994 e 1990; 

Categoria Cidreira: nascidos entre 1989 e 1985; 

Categoria Dunas Altas: nascidos entre 1984 e 1980; 

Categoria Estrela do Mar: nascidos entre 1979 e 1975; 
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Categoria Farol: nascidos entre 1974 e 1970; 

Categoria Guarita: nascidos entre 1969 e 1965; 

Categoria Hermenegildo: nascidos entre 1964 e 1960; 

Categoria Itapuã: nascidos entre 1959 e 1955; 

Categoria Jardim Atlântico: nascidos entre 1954 e 1950; 

Categoria Marilúz: nascidos entre 1949 e 1945; 

Categoria Oásis: nascidos em 1944 ou menos; 

 

Art. 26 O ano de nascimento mínimo para participar da TRAVESSIA 3,5k e DESAFIO 7k será a partir de 

2007, exceto se o treinador e pais autorizarem o atleta nadar essas provas entrando na categoria Rio Jacuí. Vale 

destacar que todos os atletas menores de 18 anos deverão apresentar a autorização expressa dos pais ou 

responsáveis para todas as provas. 

Parágrafo Único Será considerado o ano de nascimento para enquadramento nas categorias. 

 

DA PREMIAÇÃO: 

Art. 27 Todo atleta, ao completar a prova, receberá ou medalha de participação ou medalha para os 3 primeiros 

de cada categoria ou troféu para elite, conforme art. 33.  

Art. 28 A premiação por etapa obedecerá ao seguinte formato: 

TRAVESSIA 3,5k – Troféus para os 05 primeiros gerais de cada naipe (ELITE). Medalhas dos 03 primeiros 

colocados masculino e feminino em cada categoria (no pódio) e medalhas de participação para os demais 

atletas (na mesa de premiação). 

DESAFIO 7k - Troféus para os 05 primeiros gerais de cada naipe (ELITE). Medalhas dos 03 primeiros 

colocados masculino e feminino em cada categoria (no pódio) e medalhas de participação para os demais 

atletas (na mesa de premiação). 

Parágrafo único. Os atletas que vão para a categoria ELITE não subirão ao pódio na classificação de sua 

categoria. 

Art. 29 Será obrigatória à presença do atleta premiado durante as solenidades de entrega de premiação do 1º 

Desafio Mais Travessias: Morro do Coco ou de pelo menos um representante, perdendo-se o direito a 

premiação em caso de ausência. 

Art. 30 Todos os atletas ao terminarem a prova receberão frutas e água mineral. 

 

DO TEMPO LIMITE E PROCEDIMENTOS DE CHEGADA: 

Art. 31 O Tempo limite de prova obedecerá para a prova DESAFIO, a saber: 40 min. / Km. Nas provas de 7 

km, a duração máxima será de 4h40min. O Atleta que ultrapassar esse tempo será retirado d’água sendo 

considerado desclassificado. 
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Art. 33 Todo atleta deverá tocar o pórtico flutuante ou local de CHEGADA à prova para determinar sua 

classificação.  

Art. 34 O atleta é responsável por manter a sua classificação até o Sistema de controle mantendo-se na ordem 

da chegada determinada pelos juízes de chegada. 

 

DAS SANÇÕES: 

Art. 35 Serão passíveis de desclassificação, penalização ou suspensão: 

a)  Atletas que provocarem a dificuldade na sua identificação; 

b)  Atletas que não cumpram atos técnicos e disciplinares vigentes na CBDA, FINA e demais órgãos 

normativos. 

c)  Desacato e ofensas aos árbitros e membros da organização por parte de atletas, dirigentes e quaisquer outros 

membros participantes do evento. 

d)  O atleta que participar das provas fora de sua categoria correta, excetuando-se as situações previstas neste 

regulamento. 

e)  Atletas que não contornarem todas as boias obrigatórias. 

f)  Atletas que atrapalharem se deslocarem ou iniciarem antes a prova do sinal de largada. 

g)  Embarcações de apoio que auxiliem o deslocamento do seu atleta poderá ser punido (não será permitida 

esteira ou auxílio). 

h) Será constituída uma comissão disciplinar, composta por 3 representantes das maiores equipes presentes em 

cada etapa. 

 

DOS RECURSOS: 

Art. 36 Como instrumento das decisões que porventura provoquem interpretações divergentes entre as 

decisões e procedimentos da arbitragem, os participantes e equipes representadas terão direito ao recurso. 

Art. 37 Os recursos deverão ser apresentados pelo responsável da equipe participante por escrito ao Árbitro 

Geral. 

Art. 38 O prazo para apresentação do recurso será de até 30 minutos após a apresentação do resultado. 

Art. 39 O recurso será apreciado e deliberado pela Direção do Mais Travessias. 

TRANSFERÊNCIA, SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DA PROVA: 

Art. 40 TRANSFERÊNCIA: O evento será confirmado às 12h do dia anterior (11/01) através de boletim. O 

evento poderá ser transferido para a data a saber: 19/01 (sendo confirmada sábado, 18/01, às 12h). Para 

definição final será avaliado sites específicos de meteorologia e a decisão de transferência será dada por 03 

votos a saber: 1) Bombeiros Militares; 2) Comitê disciplinar do desafio, constituído pelos 03 maiores clubes 

inscritos, e 3) Direção do Mais Travessias. Será transferido sena manhã do dia anterior a meteorologia estiver 

apresentando ventos fortes ou previsão de chuvas fortes com trovoadas. Caso o evento seja transferido e o 
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atleta não possa participar na data do próximo Desafio sua inscrição será transferido para 3ª ou 4ª Etapa do 

VIVA RS exclusivamente nesta etapa.  

 

Art. 41 CANCELAMENTO e SUSPENSÃO: Primando pela segurança dos participantes a comissão 

organizadora pode determinar o cancelamento da prova, iniciada ou não, por questões de condições climáticas, 

segurança pública ou motivos de força maior. Sendo suspensa ou cancelada a prova por qualquer um desses 

motivos essa será considerada realizada e não será designada nova prova. 

§ 1º Os participantes do 1º Desafio Mais Travessias: Morro do Coco ficam cientes que assumem no ato da 

inscrição toda responsabilidade por riscos e danos causados por eventual cancelamento de alguma prova por 

qualquer um dos motivos citados no Art. 46 deste regulamento não gerando qualquer responsabilidade aos 

organizadores do evento. 

§ 2º Na hipótese de cancelamento ou interrupção da prova não haverá devolução de taxa de inscrição. 

 

TERMOS DE RESPONSABILIDADE E DIREITO DE IMAGEM: 

Art. 47 No ato da inscrição no evento o participante declara estar ciente deste regulamento e para os devidos 

fins de direito declara que: 

Estou em plenas condições físicas e psicológicas para participação nesta prova e que estou ciente que 

não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de participar de atividades físicas. 

  Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela 

participação neste evento (que incluem possibilidade de invalidez ou morte), isentando a organização do 

evento, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer 

danos materiais, morais, ou físicos que porventura venha a sofrer advindos de minha participação nessa prova. 

Declaro ter lido e aceito a me submeter a todos os termos do regulamento do evento e que li antes de 

confirmar minha inscrição.    Autorizo o uso de minha imagem para fins de divulgação do evento seja ela por 

foto ou vídeo em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a organização do 1º Desafio Mais 

Travessias: Morro do Coco, seus organizadores, mídias, apoiadores e patrocinadores. 

  Assumo todas as despesas provenientes de minha participação no 1º Desafio Mais Travessias: Morro 

do Coco incluindo, hospedagem, traslados, assistência médica, alimentação, seguros e quaisquer outras 

despesas antes durante e depois da realização do evento. 

COMISSÃO DISCIPLINAR:  

Art. 48 Quaisquer deliberações ou ações não previstas neste regulamento devem ser submetidas à análise da 

Comissão Disciplinar do 1º Desafio Mais Travessias: Morro do Coco que contará, além do corpo da 

organização e arbitragem, com 3 membros, sendo 1 represente por equipe, das 3 maiores equipes presentes em 

cada etapa. Serão convocados 01 hora antes do início da primeira prova. As decisões da Comissão Disciplinar 

não são passíveis de recurso. 

 

Comissão Organizadora do 1º Desafio Mais Travessias: Morro do Coco: 
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Vitor Pereira Saraiva - CREF: 012248 G/RS.  

José Guilherme Machado do Couto - CREF: 010752 G/RS 

Paulo Armando Barcellos Saraiva - CREF: 0012532 G/RS 

Informações e dúvidas: 

Site (canal oficial de informações): www.maistravessias.com.br. 

E-mail: contato@maistravessias.com.br. 

Facebook, Instagram e Twitter: @maistravessias . 

Data do regulamento:  Porto Alegre, 01 de Dezembro de 2018. 

Alterações do regulamento pós 01/12/2018: 

Data Cor grifado no regulamento 

  

  

  

 

http://www.maistravessias.com.br/
mailto:contato@maistravessias.com.br

