DESAFIO TRÍADE - 2019

SÃO BERNARDO DO CAMPO
14 de JULHO
A AA com o apoio da SPEEDO convidam esta entidade a participar no dia 14 de Julho de 2019 do
Desafio Tríade-2019.
O local da prova será no Billings Country Club – SP-148 Rodovia Caminho do
Mar, km 35,5 em São Bernardo do Campo.

O inicio do congresso técnico está previsto para as 9:00h.
O Desafio Tríade é uma prova dividida em três etapas que acontecem no mesmo dia com intervalos
entre 40 minutos e 1h, uma etapa de 2500m, depois uma etapa de 1500m e a última de 1000m.
A cada etapa o atleta recebe uma medalha, se completar as três etapas formará com as medalhas
uma mandala. Em cada etapa recebem pontos conforme a colocação, ao final a classificação será
pela soma de pontos e por categoria, os três melhores de cada categoria recebem troféus.
Está liberado o uso de roupa de neopreme.
As inscrições deverão ser feitas, contendo os seguintes dados: Nome completo, número do RG, sexo,
data de nascimento e tamanho da camiseta(*).
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, tendo como assunto “Inscrição-Tríade”, caso não tenha
como enviar o comprovante por e-mail, deverá enviar todos os dados que constam no depósito,
a confirmação da inscrição será feita por e-mail.
Depósito: Banco Santander (033), agência 2228, c/c 01002183-1 em nome
de Carla Fernandes, CPF 249.019.728-20.
Data Limite e valores:
O valor da inscrição para a Tríade é de R$ 165,00.
Até as 22:00h do dia 27 de Junho de 2019, com a apresentação do
comprovante de depósito, o atleta receberá uma touca e uma camiseta
alusiva ao evento.

Após a data mencionada acima e até as 22:00h do dia 04 de Julho de 2019,
com a apresentação do comprovante de depósito, o atleta receberá apenas
uma touca alusiva ao evento.
Após esta data, somente inscrição no dia, até 30 minutos antes do
congresso técnico pelo valor de R$ 180,00 e sem a garantia do
recebimento da touca.

Ou através da Swim Channel:

https://swimchannel.net/eventos/inscreva-se/
Obs.:Só serão aceitos cancelamentos até a data limite de inscrição desta Etapa, porém será cobrado
os custos de produção da camiseta e da touca.
Depósitos realizados após o prazo final sem previa autorização da organização, serão devolvidos
após a realização da prova e não estarão inscritos.

Para maiores informações sobre a prova: (11) 98244-5963 c/ Igor.

Bons Treinos até a Prova!

AA – SPEEDO

(*) Os tamanhos são P, M, G, GG e Babylook G

