
Manual do Atleta
Programação, Informações e Dicas

LEIA O REGULAMENTO COM ATENÇÃO

http://bit.ly/regulamentotriend


PROGRAMAÇÃO 

SÁBADO – 17 de abril de 2021 - COMO CHEGAR - Entrega de Kits 

Local : arena da prova, na Orla da Ponte JK –na entrega de kits.

Horário : 10hs às 16hs

DOMINGO – 18 de abril de 2021 – Área de Lazer da Ponte JK. COMO CHEGAR

- 6:00 – Abertura da área de transição para prova LONGA.

- 7:20 – Fechamento da área de Transição para a prova LONGA.

- 7:30 – LARGADA  PROVA LONGA

- 7:00 – Abertura da área de transição para prova CURTA.

- 8:20 – Fechamento da área de Transição para a prova CURTA.

- 8:30 – LARGADA  PROVA CURTA

- 12:10 – Tempo limite para completar prova curta.

- 14:30 – Tempo limite para completar a prova longa.

https://goo.gl/maps/seyaXd5dAC52
https://goo.gl/maps/seyaXd5dAC52




RETIRADA DE KIT

Data : 17 de abril

Horário : das 10:00 as 16:00

Local : Arena da Prova – Orla da Ponte JK

Como chegar na entrega de kits

Para retirada de kit é necessário levar os seguinte documentos ;

- Apresentar documento de identidade com foto.

- Protocolo de inscrição retirado no Espaço Atleta.

- Imprimir, Preencher, Assinar e entregar o Termo de Responsabilidade

- Imprimir, Preencher, Assinar e entregar a Ficha Médica.

NÃO HAVERÁ CONGRESSO TÉCNICO

Estamos a disposição para retirar qualquer dúvida através dos nossos 

contatos; 

Email : atendimento@mksesportes.com.br

Whatsapp: 61 99901-3128

https://goo.gl/maps/seyaXd5dAC52
https://www.ticketagora.com.br/Entrar/Participante
https://docs.wixstatic.com/ugd/1338e9_c654095501ec48dc9a985f2715d10fca.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1338e9_259df3772eb448bf9a02858710a08fe5.pdf
mailto:atendimento@mksesportes.com.br
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A via de acesso a Ponte JK 
ficará fechada a partir das 
4:00, seguem os dois 
caminhos para chegar ao 
local do evento.



Procure estacionar em 
local correto. Os Órgãos de 
Transito estarão multando 
os veículos que estiverem 
em local inadequado.
Não deixem coisas de valor 
dentro dos veículos.

Arena 
Da Prova





NATAÇÃO



ROUPA DE NEOPRENE SERÁ LIBERADA

Prova Curta – 1 volta – Tempo limite na modalidade : 50 min após a largada

Prova Longa – 2 voltas - Tempo limite na modalidade : 1 hora após a largada

NATAÇÃO



NATAÇÃO 
Prova Curta - 950 METROS – 1 volta

Prova Longa – 1.9 METROS – 2 voltas



CICLISMO



VÁCUO PROIBIDO

Prova Curta – 2 voltas 

Tempo limite na modalidade : 2h30 min após a largada

Prova Longa – 4 voltas 

Tempo limite na modalidade : 4h30 min após a largada

CICLISMO



1- O atleta somente poderá subir ou descer de sua bicicleta após a faixa de desace-

leração que estará posicionada na saída e entrada da área da área de transição;

2- A zona de vácuo da bicicleta para todos os atletas é um retângulo de 7 metros

de comprimento por três metros de largura, que envolve cada competidor.

A extremidade da roda dianteira da bicicleta definirá o centro da linha de três metros

do retângulo. Um competidor pode entrar na zona de vácuo de outro competidor mas

deve ser visto progredindo através daquela zona. O máximo de 15 segundos será

permitido para ultrapassar através da zona de outro competidor.

3- Ao competidor ultrapassado, cabe a responsabilidade de se colocar em posição 

tal que não entre na zona de vácuo.

4- As penalidades para vácuo. Fiscais no percurso aplicarão cartões amarelo, 

junto com marcações nos números dos atletas. 

Uma marcação implicará em 5 minutos no boxe penal, dentro da área de 

transição.

Duas marcações impedirão o atleta de continuar para a etapa de corrida.

5- Será proibido pedalar com o dorso nu (desclassificação).

PROIBIDO VÁCUO NA ETAPA DO CICLISMO



CICLISMO
Prova Curta – 45 km  – 2 voltas

Prova Longa – 90 km – 4 voltas



Procurando impactar o mínimo possível o Meio

Ambiente, lançamos a Campanha Descarte

Consciente, que visa gerar a menor quantidade de

lixo em nossos eventos.

Com isso instalamos logo após cada posto de

hidratação, tanto na etapa do ciclismo e na etapa

da corrida, grandes lixeiras para que possam

descartar, as garrafas, os copos, gel, etc.

OBRIGATÓRIO O DESCARTE NO LOCAL

INDICADO. Sujeito a penalização, se for flagrado

descartando em outro local.

Pedimos a colaboração e conscientização de todos

para que descartem o seu lixo nos locais

destinados.

CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO.

Obrigado.



Postos de abastecimento no ciclismo :

Local : subida da Ponte JK

Água – 26km, 47km, 69km

DEVIDO AOS PROTOCOLOS DA PANDEMIA, ESTAREMOS FORNECENDO UMA

GARRAFA NORMAL DE 500ML DE ÁGUA MINERAL. NÃO SERÁ SQUEEZE, POIS

ESTAMOS EVITANDO A MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS.

OS STAFFS ENTREGARÃO AS GARRAFAS SEM TAMPA, ABERTAS.

OBRIGATÓRIO O DESCARTE DAS GARRAFAS NO POSTO DE ABASTECIMENTO.

Caso o descarte seja feito fora do posto, o atleta será penalizado.

CICLISMO
Prova Curta – 45 km  – 2 voltas

Prova Longa – 90 km – 4 voltas



CORRIDA



CORRIDA
Prova Curta – 7 km  – 1 volta

Prova Longa – 21 km – 3 voltas



Procurando impactar o mínimo possível o Meio

Ambiente, lançamos a Campanha Descarte

Consciente, que visa gerar a menor quantidade de

lixo em nossos eventos.

Com isso instalamos logo após cada posto de

hidratação, tanto na etapa do ciclismo e na etapa

da corrida, grandes lixeiras para que possam

descartar, as garrafas, os copos, gel, etc.

OBRIGATÓRIO O DESCARTE NO LOCAL

INDICADO. Sujeito a penalização, se for flagrado

descartando em outro local.

Pedimos a colaboração e conscientização de todos

para que descartem o seu lixo nos locais

destinados.

CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO.

Obrigado.



Postos de abastecimento :

Água – 100 metros, 2,3km, 4,6km, 7km, 9,3km,11,6km,14km,16,3km,18,6km

Isotônico – 100mts, 7km, 14km, 

CORRIDA




