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Travessia Caraguatatuba – Ilhabela em 

Revezamento -2020 

DIA 21 de NOVEMBRO 
A AA com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhabela convidam esta entidade a participar no dia 21 
de Novembro de 2020, da Travessia Caraguatatuba x Ilhabela em Revezamento. 
O local da largada será na Prainha em Caraguatatuba. 
O inicio do congresso técnico está previsto para as 7:30h e a largada logo em seguida ou 
conforme as condições do mar. 

O regulamento da prova poderá ser consultado no site www.maratonaaquatica.com.br. 
As inscrições deverão ser feitas, contendo Nome completo, número do RG, sexo, data de 
nascimento, tamanho da camiseta, a ordem de largada dos atletas no revezamento e o nome da 
equipe dos 4 atletas, tendo a obrigatoriedade de ter pelo menos uma mulher na equipe e também 
os dados do técnico que estará acompanhando a equipe. 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, caso não tenha como enviar o comprovante por e-mail, deverá 

enviar todos os dados que constam no depósito e aguardar a confirmação.  
 
Depósito: Banco Santander (033), agência 2228, c/c 01002183-1 em nome de Carla 

Fernandes, CPF 249.019.728-20. 
 
Data Limite e valores: 
Até as 22:00h do dia 30 de Setembro de 2020, com a apresentação do comprovante de 
depósito, será cobrado o valor de R$ 2.400,00 por equipe.  
Após o dia 30/09/20 e até as 22:00h do dia 23 de Outubro de 2020, com a apresentação do 
comprovante de depósito, será cobrado o valor de: R$ 2.700,00 por equipe. 
Após o dia 23/10/2020 e até as 22:00h do dia 06 de Novembro de 2020, com a apresentação 
do comprovante de depósito, será cobrado o valor de: R$ 3.000,00 por equipe. 

No valor da Inscrição já está incluso a embarcação para cada equipe, será uma 
embarcação tipo Traineira, camiseta e touca para cada atleta. 
 

Ou através da Swim Channel:  

https://swimchannel.net/evento/travessia-caragua-ilhabela-2020/ 
 
Obs.:Só serão aceitos cancelamentos e devolução da taxa de inscrição até a data limite de 
02/11/2020.  
Cada equipe é responsável por seu transporte até o local de largada e também responsável 
pelo seu transporte ao final da prova. 
 
Para maiores informações sobre a prova: (5511) 98244-5963  c/ Igor. 
 

Bons Treinos e até a Prova ! 

AA  
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DIA 21 de NOVEMBRO 

 
AA with the support of Ilhabela City Hall invite this entity to participate on November 21, 2020, 
Caraguatatuba x Ilhabela Crossing in Relay. 
The starting point will be at Prainha Beach in Caraguatatuba. 
The beginning of the technical congress is scheduled for 7:30 am and the departure soon 
after or according to sea conditions. 
The rules of the race can be consulted on the site www.maratonaaquatica.com.br. 
Entries must be made, containing full name, ID number, gender, date of birth, shirt size and 
team name of the 4 athletes, having the obligation to have a woman on the team and also the 
data of the coach who will be following the team. We kindly ask you to contact us if you have 
any questions. 
Applications must be sent with the deposit slip to: harley@maratonaaquatica.com.br, if you 
can not send the voucher by email, you must send all the data in the deposit and wait for 
confirmation . 
 
Deposit: Banco Santander (033), branch 2228, c / c 01002183-1 in the name of Carla Fernandes, 
CPF 249,019,728-20. 
 
Deadline and values: 
Until 22:00 on September 30th, 2020, with the presentation of the deposit slip, the amount of 
R $ 2,400.00 per team will be charged. 
After 30/09/20 and until 22:00 on October 23rd, 2020, with the presentation of the deposit slip, 
will be charged: R $ 2,700.00 per team. 
After 23/10/2020 and until 22:00 on November 06th, 2020, with the presentation of the deposit 
slip, the amount of: R $ 3,000.00 per team will be charged. 
In the registration fee is already included the boat for each team, will be a Trawler type boat, 
t-shirt and cap for each athlete. 
 
Or through the Swim Channel: 
https://swimchannel.net/evento/travessia-caragua-ilhabela-2020/ 
 
Note: Only cancellations and refund of registration fee will be accepted until the deadline of 
02/11/2020. 
Each team is responsible for their transportation to the starting point and also responsible for 
their transportation at the end of the race. 
 
For more information about the test: (5511) 98244-5963 w / Igor. 
 
Good training and even the race! 
 
AA 


