
Regulamento  III Aquatlo O2 – Alvor 2022 

Pág. 1 
 

  

 

 

III AQUATLO DE ALVOR 
Prova de Divulgação de Aquatlo do Algarve para atletas de 16 e mais anos  

sábado, 24 de Setembro de 2022 

REGULAMENTO 

 
 

ORGANIZAÇÃO  

O III Aquatlo de Alvor é uma organização da O2 – Associação Desportiva e Cultural de 
Portimão em colaboração com a Câmara Municipal de Portimão e a Junta de 
Freguesia de Alvor.. 
É constituída por uma prova de Aquatlo, que irá decorrer em Alvor, junto ao Complexo 
Desportivo de Alvor (https://goo.gl/maps/afqWFryBgVRjd1Jw5), na praia da Restinga e 
na terra batida do passadiço de Alvor. É constituído por 2 segmentos - Natação + 
corrida: 

• Natação – 750m em águas abertas; 
• Corrida – 5 000m (troço de ligação + 2 voltas) 

 

HORÁRIOS 

9H00 – 10H30 Secretariado 

9H45 – 10H50 

Verificação técnica e colocação de material 
na Área de Transição (AT) 

- Obrigatoriamente todos os atletas terão que 
se apresentar devidamente equipados 

11H00 Hora limite de permanência dos atletas na 
AT 

11H15 Início da Prova 

ATÉ ÀS 13H00 
Hora prevista para recolha dos 

equipamentos e materiais junto ao 
secretariado 
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- Após a chegada do último atleta à Meta, os 
atletas poderão aceder e levantar o seu 

material, exibindo o seu dorsal à entrada da 
mesma 

- O tempo limite para efetuar o respetivo 
levantamento será de 15 minutos após o 

último atleta ter concluído a prova 

14H00 Hora prevista para entrega de prémios 

 

INSCRIÇÕES  

I. As inscrições de todos os atletas devem ser efetuadas através do link:  

https://forms.gle/rmW4N4QkFGLLYeqx7 

Só serão aceites 10 inscrições no dia da prova.  

II. A prova é de divulgação e de promoção da modalidade, aberta a todos os 
participantes.  

III. Contacto para informações sobre inscrições para o2triatlo@gmail.com  
IV. Custos das Inscrições: 

• 15€ dentro do prazo limite de inscrições (20€ se for para a prova de 
estafeta) 

• 20€ no próprio dia (25€ se for para a prova de estafeta) – o pagamento 
deve ser feito em numerário 

 

V. O prazo das inscrições termina no dia 21 de Setembro. 
VI. O pagamento das inscrições será feito por transferência do valor para o IBAN: 

PT50 0045 7201 4023 7342 3536 0, até ao dia 22 de Setembro de 2022, com 
envio do respetivo comprovativo para o2.secretaria.o2@gmail.com. 

VII. As inscrições conferem o direito a:  

➢ Participação e classificação na Prova 
➢ Dorsal e touca 
➢ Abastecimentos durante e no final da prova 
➢ Seguro de acidentes pessoais 
➢ Prémios por classificação 

 

GRUPOS DE IDADE E DISTÂNCIAS (Natação e Corrida)  

Escalões e Grupos de Idade por Género Distâncias e no de Voltas 
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16-17 Cadetes (nascidos entre 2005 e 
2006) 

 

Natação – 750m (águas abertas) 

Corrida– 5 000m (troço de ligação + 2 
voltas) 

 

18-19 Juniores (nascidos entre 2002 e 
2003) 

 
20/24 (nascidos entre 1998 e 2002) 

 
25/29 (nascidos entre 1993 e 1997) 

 
30/34 (nascidos entre 1988 e 1992) 

 
35/39 (nascidos entre 1983 e 1987) 

 
40/44 (nascidos entre 1978 e 1982) 

 
45/49 (nascidos entre 1973 e 1977) 

 
50/54 (nascidos entre 1968 e 1972) 

 
55/59 (nascidos entre 1963 e 1967) 

 
60/64 (nascidos entre 1958 e 1962) 

 
65/69 (nascidos entre 1953 e 1957) 

 
70/74 (nascidos entre 1948 e 1952) 

 
75/79 (nascidos entre 1943 e 1947) 

 

 

DESCRIÇÃO DOS PERCURSOS  

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO  
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1) É da responsabilidade dos atletas conhecer e respeitar o percurso, distâncias e 

número de voltas, bem como cumprir as instruções dadas pelos membros da 

Organização. 

2) É obrigatório o uso de elementos identificadores (touca na natação e dorsal bem 

visível à frente durante a corrida).  

3) Cada atleta é responsável pelo seu equipamento, não é permitido receber qualquer 

tipo de ajuda exterior.  

4) É proibido o acompanhamento dos atletas por qualquer pessoa que não esteja em 

competição.  

 

PRÉMIOS  

GRUPOS DE IDADE FEMININOS MASCULINOS 

16-17 CADETES 1º,2º,3º 1º,2º,3º 

18-19 1º,2º,3º 1º,2º,3º 

20-24 1º,2º,3º 1º,2º,3º 

25-29 1º,2º,3º 1º,2º,3º 

30-34 1º,2º,3º 1º,2º,3º 

35-39 1º,2º,3º 1º,2º,3º 

40-44 1º,2º,3º 1º,2º,3º 

45-49 1º,2º,3º 1º,2º,3º 

50-54 1º,2º,3º 1º,2º,3º 

55-59 1º,2º,3º 1º,2º,3º 

60-64 1º,2º,3º 1º,2º,3º 

65-69 1º,2º,3º 1º,2º,3º 

70-74 1º,2º,3º 1º,2º,3º 

75-79 1º,2º,3º 1º,2º,3º 

ESTAFETAS 1º,2º,3º 

EQUIPAS 1º,2º,3º 1º,2º,3º 
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A atribuição do prémio por equipas será o somatório das 3 melhores mulheres e dos 4 
melhores homens. 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES  

1) Os atletas serão responsáveis pela sua aptidão física, não podendo ser imputadas 

à organização quaisquer responsabilidades por quaisquer acidentes que se 

possam verificar antes, durante ou após a realização da prova. Não obstante, a 

organização tomará as devidas providências para uma assistência eficaz aos 

atletas que possam necessitar durante o desenrolar da prova.  

2) Os atletas comprometem-se a respeitar as instruções dos elementos da 

organização.  

3) Estarão definidas zonas de controlo de passagem dos atletas em vários pontos 

dos percursos. O não cumprimento da totalidade dos percursos implicará na 

desclassificação dos atletas.  

4) No final da prova, os atletas poderão tomar banho nos Balneários do Complexo 

Desportivo de Alvor entre as 12h00 e as 14h00.  

 

 

 

FIM DE REGULAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 


