
 

 

REGULAMENTO TRAVESSIA POLIANA OKIMOTO 

ETAPA BORA BORA 2022 
 

As regras a seguir têm a intenção de propor um ambiente de oportunidades iguais e 
cordialidade entre os competidores, promovendo uma atmosfera segura e saudável para a 
prática esportiva. 

A TRAVESSIA POLIANA OKIMOTO é um evento de águas abertas destinado ao público 
amador e profissional.  

 

INTRODUÇÃO 

 
1- LOCAL DA PROVA 

a. A TRAVESSIA POLIANA OKIMOTO- ETAPA BORA BORA 2022 será disputada no 
município de São Sebastião- SP, na Praia de Bora Bora, no dia 04 de dezembro 
de 2022.  

b. Inscrições e informações gerais sobre a prova serão divulgadas na página oficial 
do evento: www.polianaokimoto.com.br e na página do evento dentro do site 
Ticket Sports (site de venda das inscrições). 

2- PAPÉIS 
a. Esse regulamento tem como finalidade ditar as regras das provas de Maratonas 

Aquáticas e Aquathlon do evento TRAVESSIA POLIANA OKIMOTO 
b. Ao aceitar os termos de inscrição o atleta se responsabiliza a cumprir as normas 

ditadas neste regulamento para sua participação no evento. 
c. A não observação ou cumprimento das regras dispostas neste regulamento são 

suscetíveis  à desclassificação do atleta ou equipe 
d. A Travessia Poliana Okimoto será organizada e realizada pela Vega Sports, que 

ficará responsável pela organização, cobertura técnica, execução, premiação, 
arbitragem, elaboração do regulamento específico e homologação dos 
resultados das provas. 

 
 

INSCRIÇÕES 

 
1- LOCAL DE INSCRIÇÃO 

a. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.ticketsports.com.br  
b. O valor da taxa de inscrição não é reembolsável. 
c. Inscrições feitas em grupo ou equipe devem ser realizadas diretamente no 

website de inscrição ou através do nosso canal exclusivo para assessorias pelo 
WhatsApp (11) 98884-6442 ou email grupos@vegasports.com.br 
 

http://www.polianaokimoto.com.br/
http://www.ticketsports.com.br/
mailto:grupos@vegasports.com.br


 

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

e. O fornecimento dos dados corretos é de responsabilidade do atleta ou 
responsável pela inscrição. Esses dados são fundamentais para o cadastro 
correto do atleta, identificação dele e acúmulos de pontos individuais e por 
equipe.  

f. A organização não se responsabiliza por erros no cadastro no momento da 
inscrição. O preenchimento inadequado dos dados de inscrição é passível de 
desclassificação do atleta. 

 

2- LOTES 

a. A data limite e valores dos lotes serão divulgados no website e redes sociais do 
evento. 

 
3- POLÍTICA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
a. Se realizado até 30 (trinta) dias antes da prova, será estornado 50% do valor 

da  inscrição ou crédito para próxima prova  
b. Com menos de 30 (trinta) dias antes da prova, nenhum valor será        estornado ou 

deixado como crédito futuro. 
 

RETIRADA DE KIT 

 
1-  DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

a. Se o próprio atleta for retirar o kit 
- Obrigatória a apresentação de Documento Original com foto, podendo ser o RG 
digital 
- Obrigatória a apresentação de Comprovante de Inscrição com QR Code, podendo 
ser digital. 
- Atletas menores de 18 (dezoito) anos deverão obrigatoriamente entregar a 
Autorização do Responsável para participação do Menor. Caso o atleta tenha mais 
de 16 (dezesseis) anos e seja emancipado, poderá apresentar documentos 
comprobatórios da referida emancipação. 

 
b. Caso o kit seja retirado por um terceiro 

- Obrigatória a Cópia do Documento Original com foto do atleta 
- Obrigatória a Cópia do Comprovante de Inscrição do atleta com QR Code, 
podendo ser digital. 

 
2- LOCAL E HORÁRIO DE RETIRADA  

a. Será divulgado o local e horário de retirada do kit pelas redes sociais do 
evento, assim como por email para todos os participantes.



 

 

 

SUSPENSÃO, ALTERAÇÕES DE DISTÂNCIA OU CANCELAMENTO DA PROVA 

 
1-  Primando pela segurança dos participantes, a comissão organizadora pode 

determinar o cancelamento da prova (já iniciada ou não) ou alteração das 
distâncias, por questões de condições climáticas, segurança pública ou motivos 
de força maior. Sendo suspensa a prova por qualquer um desses motivos, a 
prova será considerada realizada e não será designada nova data para a 
realização prova. Ainda, nas hipóteses ora referenciadas, nenhum valor será 
ressarcido aos inscritos. 

 
2- Os participantes da TRAVESSIA POLIANA OKIMOTO- ETAPA BORA BORA VERÃO 

2022, 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 deste regulamento, não gerando qualquer 
responsabilidade aos organizadores do evento. 

 
3- Na hipótese de cancelamento ou interrupção da prova, não haverá devolução 

de taxa de inscrição. 
 

4- Se, por motivo de segurança, a prova for interrompida mesmo após a conclusão 
de determinados atletas, os demais serão classificados conforme a posição que 
se encontravam no momento da interrupção. 

 

DISTÂNCIAS 

1- As provas da Travessia Poliana Okimoto- Etapa Bora Bora 2022 são classificadas 
em: 

a. 500 metros– esta prova tem caráter de participação. O atleta poderá ser 
acompanhado pelo seu técnico ou atleta com experiência e terá uma 
estrutura de segurança diferenciada para essa largada oferecida pela 
organização. O acompanhante também deverá entregar a documentação 
necessária para que possa participar da prova.  

b. 1.000 metros 

c. 2.500 metros 

d. 5.000 metros 

e. Aquathlon Individual (1.000 metros de natação e 5km de corrida) 

f. Aquathlon Revezamento (Atleta 1 nadará 1.000 metros e o atleta 2 fará o 
percurso de 5km de corrida) 

 
2- O Árbitro Geral definirá um tempo limite para classificação e duração das 

provas. 



 

 

 
 

3- Somente serão permitidas no perímetro da prova embarcações da arbitragem 
ou devidamente autorizadas pelo Árbitro Geral ou Organização. 

 
 

CATEGORIAS 
 

1- Será considerada a idade do atleta em 31/12/2022. 
2- As categorias PCD previstas nesse regulamento contemplam a participação de 

atletas com deficiência Física, Intelectual e Visual na mesma categoria. 
3- A idade mínima para participação na prova dos 500 metros é de 9 anos e nas 

demais provas, 11 anos. 
4- As categorias em disputa nas provas seguem a tabela de faixa etária abaixo: 

 
Provas de 1.000 metros/ 2.500 metros/ 5.000 metros 

 
INFANTIL Até 13 MASCULINO / FEMININO 
JUVENIL 14 a 16 MASCULINO / FEMININO 
JUNIOR 17 a 19 MASCULINO / FEMININO 
SENIOR 20 a 24 MASCULINO / FEMININO 
MASTER A 25 a 29 MASCULINO / FEMININO 
MASTER B 30 a 34 MASCULINO / FEMININO 
MASTER C 35 a 39 MASCULINO / FEMININO 
MASTER D 40 a 44 MASCULINO / FEMININO 
MASTER E 45 a 49 MASCULINO / FEMININO 
MASTER F 50 a 54 MASCULINO / FEMININO 
MASTER G 55 a 59 MASCULINO / FEMININO 
MASTER H 60 a 64 MASCULINO / FEMININO 
MASTER I 65 a 69 MASCULINO / FEMININO 
MASTER J 70 acima MASCULINO / FEMININO 
PCD GERAL MASCULINO / FEMININO 
  
500 metros 
 
MIRIM 9 a 10 MASCULINO / FEMININO 
PETIZ 11 a 12 MASCULINO / FEMININO 
INFANTIL 13 a 14 MASCULINO / FEMININO 
JUVENIL 15 a 16 MASCULINO / FEMININO 
JUNIOR 17 a 19 MASCULINO / FEMININO 
SENIOR 20 a 24 MASCULINO / FEMININO 
MASTER A 25 a 29 MASCULINO / FEMININO 
MASTER B 30 a 34 MASCULINO / FEMININO 
MASTER C 35 a 39 MASCULINO / FEMININO 
MASTER D 40 a 44 MASCULINO / FEMININO 
MASTER E 45 a 49 MASCULINO / FEMININO 
MASTER F 50 a 54 MASCULINO / FEMININO 
MASTER G 55 a 59 MASCULINO / FEMININO 
MASTER H 60 a 64 MASCULINO / FEMININO 
MASTER I 65 acima MASCULINO / FEMININO 



 

 

PCD GERAL MASCULINO / FEMININO 
 

Prova de Aquathlon Individual 
 
Geral GERAL MASCULINO / FEMININO 
PCD GERAL   MASCULINO / FEMININO 
 
Prova Aquathlon Revezamento 
 
Geral     GERAL  GERAL 
 
 

PREMIAÇÃO 

 
1- A classificação individual será efetuada separadamente por cada prova 

realizada no evento, separando feminino e masculino. E a prova de Aquathlon 
Revezamento que contempla a categoria geral. 

 
2- Serão utilizadas duas formas de apuração dos resultados, Chip e manual. O 

critério para apurar a classificação durante a chegada das provas será 
determinado pelos juízes de chegada, e será apresentado durante o congresso 
técnico e pelo Árbitro Geral. 

 
3- Todo atleta ao completar a prova receberá a medalha de participação. 

 
4- Para recebimento da medalha é obrigatório que o atleta devolva o chip de 

cronometragem. 
 

5- A premiação obedecerá ao seguinte formato: 
 

a. Prova de 500 (quinhentos) metros- por ser de caráter participativo, não haverá 
troféu de premiação; 

 
b. Provas de 1.000 (um mil) metros, 2.500 (dois mil e quinhentos) metros e 5.000 

(cinco mil) metros- Troféu aos 3 (três) primeiros colocados masculino e 
feminino em cada categoria e troféu aos 3 (três) primeiros no Geral masculino 
e Feminino. 

 
c. Prova Aquathlon Individual- Por ser uma prova nova em nosso calendário e 

com número reduzido de atletas, a premiação será apenas para os 3 (três) 
primeiros colocados da categoria geral, masculino e feminino.  

 
d. Prova Aquathlon Revezamento- Por ser uma prova nova em nosso calendário 

e com número reduzido de atletas. A premiação será apenas para os 3 (três) 
primeiros colocados da categoria geral. 
 

e. Prova de 5.000 (cinco mil) metros- haverá premiação em dinheiro no valor total 



 

 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) divididos da seguinte forma: R$1.200,00 (mil e 
duzentos reais) aos primeiros colocados do geral masculino e geral feminino; 
R$800,00 (oitocentos reais) aos segundos lugares do geral masculino e geral 
feminino; e R$500,00 (quinhentos reais) aos terceiros lugares do geral 
masculino e geral feminino. 

 
6- Apenas as categorias Geral de cada prova serão chamadas a subir ao pódio. 

Todas as demais categorias poderão retirar seus troféus na mesa de controle de 
premiação. Haverá espaço destinado para fotos de todos os premiados. 

 
 

 

RECURSOS 

 
1- 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. 

 
2- Os recursos deverão ser apresentados pelo responsável da equipe participante 

por escrito ao Árbitro Geral. 
 

3- O prazo para apresentação do recurso será de até 15 (quinze) minutos após a 
apresentação do resultado. 

 
4- O recurso será apreciado e deliberado pelo Árbitro Geral. 

 
 
 

PENALIDADES 

 
1- Serão passíveis de desclassificação, penalização ou suspensão: 

 
b. Atletas que provocarem a dificuldade na sua identificação; 
c. Atletas que não cumpram atos técnicos e disciplinares vigentes nesse 

regulamento; 
d. Desacato e ofensas aos árbitros e membros da organização por parte de atletas, 
dirigentes e quaisquer outros participantes do evento; 
e. O atleta que participar das provas fora de sua categoria correta, excetuando-se 
as situações previstas neste regulamento; 
f. Atletas que não cumprirem o percurso determinado pela organização; 
g. Atletas que praticarem conduta antidesportiva; e 
h. Atletas que fornecerem informações erradas no processo de inscrição. 

 
 
 
 
 



 

 

 

RANKING FINAL 

 
1- O ranking geral da Travessia Poliana Okimoto contemplará as provas: Travessia 

Poliana Okimoto- Ilhabela 2022, Desafio Virtual- Instituto Poliana Okimoto 2022 
e Travessia Poliana Okimoto- Bora Bora 2022. 
 

a. O ranking será disputado individual e por equipes 
 

2- 1˚ A pontuação obedecerá a seguinte ordem: 
 
Etapas de Ilhabela e Bora Bora 
 
1˚ lugar 80 pontos 
2˚ lugar 70 pontos 
3˚ lugar 62 pontos 
4˚ lugar 55 pontos 
5˚ lugar 49 pontos 
6˚ lugar 43 pontos 
7˚ lugar 38 pontos 
8˚ lugar 33 pontos 
9˚ lugar 28 pontos 
10˚ lugar 24 pontos 
11˚ lugar 20 pontos 
12˚ lugar 16 pontos 
13˚ lugar 12 pontos 
14˚ lugar 10 pontos 
15˚ lugar 8pontos 
16˚ lugar 6 pontos 
17˚ lugar 5 pontos 
18˚ lugar 4 pontos 
19˚ lugar 3 pontos 
20˚ lugar 2 pontos 
21˚ ao último lugar 1 ponto 
 
Desafio Virtual 
 
1˚ lugar 40 pontos 
2˚ lugar 35 pontos 
3˚ lugar 31 pontos 
4˚ lugar 28 pontos 
5˚ lugar 25 pontos 
6˚ lugar 22 pontos 
7˚ lugar 19 pontos 
8˚ lugar 17 pontos 
9˚ lugar 14 pontos 
10˚ lugar 12 pontos 



 

 

11˚ lugar 10 pontos 
12˚ lugar 8 pontos 
13˚ lugar 6 pontos 
14˚ lugar 5 pontos 
15˚ lugar 4 pontos 
16˚ lugar 3 pontos 
17˚ lugar 3 pontos 
18˚ lugar 2 pontos 
19˚ lugar 2 pontos 
20˚ lugar 1 pontos 
21˚ ao último lugar 1 ponto 
 

3- O atleta que participar de todas as 3 (três) provas receberá uma bonificação de 
50 pontos 

4- Não haverá descartes 
5- Para poder entrar no ranking o atleta deverá participar de pelo menos 2 

eventos  
6-  Em caso de empate na classificação individual e coletiva será observado o 

seguinte critério de desempate:  
1º - confronto direto entre ambos;  
2º - maior número de participações no campeonato;  
3º - vencedor da última etapa entre ambos;  
4° - atleta com maior idade. 
 

7- A premiação do ranking será feita para os 5 (cinco) primeiros colocados de cada 
categoria, de acordo com suas pontuações.  
 

8- O atleta receberá um certificado especial, que será entregue em cerimônia de 
premiação na primeira etapa da Travessia Poliana Okimoto 2023. 
 

9-  Premiação por Equipe obedecerá ao seguinte formato: Premiação das cinco 
primeiras equipes considerando a somatória de pontos obtidos em todas as 
participações de seus integrantes durante toda a temporada 2022. 

 
10-  As cinco primeiras equipes serão premiadas com troféus ou placa de 

reconhecimento, na cerimonia de premiação que será realizada na primeira 
etapa da Travessia Poliana Okimoto 2023. 

 
 
 

DEMAIS CONSIDERAÇÕES 

 
1- É obrigatório o cumprimento do percurso pré-estabelecido bem como do 

tempo limite de prova previsto, ambos os casos passiveis de desclassificação. 
 

2- É obrigatório o uso do CHIP de cronometragem devidamente instalado para 
entrar na área de largada das provas.  



 

 

 
 
 

TERMOS DE RESPONSABILIDADE E DIREITO DE IMAGEM 

 
1- 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 aceitado a me submeter a todos os termos do regulamento 
do evento Travessia Poliana Okimoto- Etapa Bora Bora 2022 

 
Cedo, neste ato, todas as imagens de mim captadas durante a realização 
do evento (seja antes, durante ou após a travessia), autorizando 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 da Travessia Poliana Okimoto- Etapa Verão 2022, seus 
organizadores, mídias e patrocinadores. 

 
Assumo todas as despesas provenientes de minha participação no evento 
Travessia Poliana Okimoto- Etapa Verão 2022, incluindo, hospedagem, 
traslados, assistência médica, alimentação, seguros e quaisquer outras 
despesas antes durante e depois da realização do evento.” 

 
2- Quaisquer deliberações ou ações não previstas neste regulamento devem ser 

submetidas à análise da Comissão Organizadora da Travessia Poliana Okimoto 
que contará com 3 (três) membros voluntários inscritos e eleitos durante o 
Congresso Técnico da prova. As decisões da Comissão Organizadora não são 
passíveis de recurso. 


