Circuito Paulista de Travessias Aquáticas e
Circuito Paulista Universitário

Última etapa do ano!
12 de Novembro de 2017.
Guarujá – Enseada.
Local: Praia da Enseada, Av. Miguel Stefano ,4600,( Av. da Praia) entre o Restaurante O Farol e a loja Rip
Curl.
Horário : Inicio das provas previsto: 1km às 9:30 , 500m 10:30 e 3km às 11:15.
Inscrição - As inscrições deverão ser realizadas utilizando o novo sistema online. Primeiro passo é
necessário fazer um breve cadastro e só depois a inscrição se completa. No www.gaivotaseventos.com.br,
menu lateral de cor verde , clique no item – inscrição.
Para agilizar ser “aprovado” é necessário mandar o comprovante de depósito para o email:
inscricao@gaivotaseventos.com.br.
O depósito bancário deve ser feito em: Banco Itaú ag. 0368 c/c 07985-1 em nome de Issamo Nishioka
Desconto especial p/ quem fizer as inscrições antecipadamente.
Valendo este desconto p/ inscrições até o dia 20 de Outubro de 2017 (6ª feira). Pagamento à vista.
R$105,00 uma prova + R$31,00 por cada prova adicional, valendo p/ o mesmo dia e um único atleta..
Do dia 21/10, a data limite para as inscrições on-line será impreterivelmente até às 17h do dia 08/11 (4ª
feira).

Não serão aceitos cancelamento de inscrição e qualquer alteração de provas após a data
limite.
Os valores cobrados serão os seguintes:
21/10 até 08/11 (4ª feira)
R$ 125,00 uma prova
R$ 31,00 por prova adicional (insc. Juntas)
R$ 75,00 Inscrição da prova Universitária
R$ 65,00 Equipe 5X5

Após a data limite e no dia da prova
R$ 165,00 uma prova
R$ 40,00 por prova adicional
R$ 165,00 ( Prova Universitária e Equipada)
R$ 75,00 (Equipe 5X5)

Militares, devidamente identificados, obrigatório passar o RE por email e na Prova Equipada Militar até a
data limite, são isentos de pagamento. Após esta data, será cobrado o mesmo valor dos demais.
Regulamentos e inscrições:
do Circuito (500m,1000m ( Universitário e Triatleta) , 3000m (Equipado e Triatleta) nos sites
www.gaivotaseventos.com.br
.
Realização:
Gaivotas Eventos
Apoio:
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Issamo Nishioka
Diretor Geral de Esportes Aquáticos
Diretor da CPTA
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