
                                                                                                                                 

 
 

Campeonato  DE  
ultraMARATONAS AQUÁTICAS 

2018 
I ETAPA   

barra do sahy - são Sebastião 

DIA 17 de março 
 

A AA com o apoio da Prefeitura Municipal de São Sebastião e da SPEEDO convidam esta entidade 
a participar no dia 17 de Março de 2018, da I etapa do Campeonato de Ultramaratonas Aquáticas. 
O local da prova será na Barra do Sahy em São Sebastião. 
O inicio do congresso técnico está previsto para as 8:00h no mesmo dia 17/03 no local da 
prova. 
As  inscrições deverão ser feitas, contendo Nome completo, número do RG, telefone celular com 
DDD, sexo, data de nascimento, tamanho da camiseta (Babylook G, P, M,G ou GG), código do 
clube que representa ( caso não saiba verifique em nosso site ) ou coloque Avulso se não 
representa um clube. Todo atleta deverá entregar um atestado médico informando estar apto a 
fazer uma travessia de 15km. O Tempo limite para completar a prova será de 7 Horas. 
Solicitamos colocar um número de telefone para contato, em caso de dúvidas. 
As inscrições deverão ser enviadas junto com o comprovante de depósito para o e-mail: 
harley@maratonaaquatica.com.br, com o Titulo “ULTRAMARATONA”, caso não tenha como 
enviar o comprovante por e-mail, deverá enviar todos os dados que constam no depósito e 
aguardar a confirmação.  
Emails enviados com apenas o comprovante de pagamento sem os dados ou com os dados e sem 
o comprovante serão desconsiderados. 

 
Também podem ser feitas diretamente nas Lojas da Speedo: 
-   Loja Augusta – R. Augusta, 2521 – São Paulo 
- Shopping Morumbi – Av. Roque Petroni Junior, 1089 – Lojas 223,224 

 

Ou através da Swim Channel:  

https://swimchannel.net/provas 
 
Depósito: Banco Santander (033), agência 2228, c/c 01002183-1 em nome de Carla 
Fernandes, CPF 249.019.728-20. 
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Data Limite e valores: 
O valor da inscrição é de R$ 180,00. 
 
Até as 22:00h do dia 23 de Fevereiro de 2018, com a apresentação do comprovante de 
depósito, o atleta receberá um kit contendo, camiseta e touca.  
 
Após a data mencionada acima e até as 22:00h do dia 06 de Março de 2018, com a 

apresentação do comprovante de depósito, o atleta não terá direito ao kit. 
 

A retirada dos kits poderá ser feita no dia 15/03 das 12:00h as 19:30h na 
Loja da Speedo, localizada na Rua Augusta, 2521 em São Paulo ou na 
Sexta-feira dia 16/03 das 19:00h as 21:00h no local da prova ou ainda no 
dia da prova no local da largada das 7:00h as 7:45h. 
 
Obs.:Só serão aceitos cancelamentos até a data limite de inscrição desta etapa.  
Estaremos divulgando uma relação de inscritos no dia 28/02 e a relação final no dia 12/03. 
 
Cada atleta é responsável em providenciar sua escolta para a prova (caiaque, SUP ou barco 
com motor de popa de até 5m). O atleta que não estiver com escolta individual no dia da 
prova será desclassificado e NÃO PODERÁ participar da prova. 
  
ANTES DE EFETUAR SUA INSCRIÇÃO, VERIFIQUE EM NOSSO SITE A RELAÇÃO DE 
EQUIPES CADASTRADAS, CASO SUA EQUIPE NÃO ESTEJA NA RELAÇÃO, DEVERÁ 
EFETUAR O CADASTRO DA EQUIPE ANTES DE EFETUAR SUA INSCRIÇÃO. PARA ISSO 
ENVIE OS DADOS DA EQUIPE (CNPJ,NOME DA EQUIPE, ENDEREÇO, BAIRRO, CEP, 
CIDADE, TELEFONE, CELULAR, NOME DO TÉCNICO, NOME DE DOIS RESPONSÁVEIS PELA 
EQUIPE, E-MAIL) PARA harley@maratonaaquatica.com.br  e aguarde o retorno da 
confirmação do cadastro.  
Inf. sobre hotéis na cidade no link: 
htpp://www.saosebastiao.sp.gov.br/finaltemp/pdfs/hotéis.pdf  
 
Informações sobre aluguel de caiaques e canoístas, (13) 98131 2662 c/ Fabio ou 
              (11) 98404 9059 c/ Caco  
        

Para maiores informações sobre a prova: (11) 98244-5963 c/ Igor. 
 
 
Bons Treinos e até a Prova! 

AA – SÃO SEBASTIÃO - SPEEDO 
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