● Data: 07 de maio de 2022.
● Local: Campus Central da UERN.
- Natação - Piscina da Faculdade de Educação Física – FAEF;
- Ciclismo - Avenida Antônio Campus (entre a guarita de entrada da UERN
e entrada do Hospital Materno Infantil);
- Corrida - Ao redor dos blocos de salas de aula da FAEF, FALA e FASSO;
● Categorias por equipe: ABERTA e UNIVERSITÁRIA UERN. Cada equipe
deverá ter no mínimo uma mulher.
● Inscrições: De 28/04/2022 a 05/05/2022 pela Bio do @VIAUERN.
● Valor:
ABERTA: R$10,00 + 1kg de alimento não perecível
UNIVERSITÁRIA UERN: 1kg de alimento não perecível.
● Concentração: Praça da FAEF às 7h.
● Início da primeira bateria: 7h30.
● Premiação: Troféus de Campeão, Vice-Campeão e Terceiro Lugar por Equipes
nas categorias ABERTA e UNIVERSITÁRIA UERN.
REGULAMENTO OBJETIVOS:
Art. 1 - O Via UERN Triatlo tem por objetivo:
● Promover os esportes para a qualidade de vida;
● Massificar o triatlo no semiárido potiguar;
● Revelar talentos no esporte;
● Vivenciar a prática dos esportes de marca na comunidade interna e externa da
UERN.
ORGANIZAÇÃO:
Art. 2 - A organização do Via UERN Triatlo estará sob a responsabilidade da Faculdade
de Educação Física - UERN e do Setor de Esportes e Eventos (SEE) da Pró-Reitora de
Assuntos Estudantis (PRAE).
INSCRIÇÕES:
Art.3 - Serão realizadas pela Bio do Instagram @VIAUERN entre os dias 28/04/2022 e
05/05/2022, onde serão preenchidos dados por equipe como: categoria da equipe, nome
dos participantes, RG ou CPF, data de nascimento, contato e modalidade em que
competirá
(de
cada
atleta).
Link
da
ficha
de
inscrição
https://forms.gle/viRwD5a3t6QsPXmHA
Art. 4 - As categorias do Via UERN Triatlo são as seguintes: ABERTA (pessoas da
comunidade em geral que não são estudantes da UERN) e UNIVERSITÁRIA UERN
(estudantes matriculados na UERN).
Parágrafo único: o pagamento das inscrições para a categoria ABERTA no valor de R$
10,00 por participante deverá ser feito por meio do pix (CPF: 128.597.194-90) ou por

transferência bancária (banco Picpay S.A código do banco: 380, agência 0001 e conta
248.049.755 de Riquelme Antonelly da Silva Ferreira e anexado os COMPROVANTES
DE PAGAMENTO à ficha de inscrição on-line. E a categoria UNIVERSITÁRIA UERN
deverá anexar COMPROVANTES DE MATRÍCULAS e/ou CERTIDÃO DE VÍNCULO
com UERN. Os alimentos não perecíveis deverão ser entregues por cada participante das
duas categorias no dia da entrega dos kits de identificação da equipe.
Art. 5 - Serão entregues no dia 06/05/2022, no horário das 07h30 às 11h30 e das 14h às
16h, no Laboratório de Avaliação do Desempenho Aquático da UERN (área da piscina)
os kits de identificação das equipes contendo: numeração (por ordem de inscrição) para
colocar na bike e na camisa do corredor (a) e pulseiras de identificação da equipe. Neste
dia cada participante deverá entregar assinado um termo de responsabilidade de
participação ou de autorização dos pais no caso de menores de idade (ANEXO 1 e 2).
Parágrafo único: Exclusivamente os participantes que residem foram de Mossoró e
municípios circunvizinhos, poderão receber o kit de identificação entre às 6h e 7h da
manhã no dia do evento e entregar os termos de responsabilidade e/ou autorização dos
pais.
Art. 6 - A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou
ainda adicionar ou limitar o número de vagas em função de necessidades, disponibilidades
técnicas ou estruturais sem prévio aviso.
Art. 7 - A inscrição só será considerada validada a partir da data da efetivação do
pagamento (no caso da categoria ABERTA) e da data de preenchimento da ficha. Art. 8
- Um integrante da equipe poderá realizar a inscrição on-line, porém, uma vez finalizada,
não será permitida a substituição por outra.
Art. 9 - Os(as) atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no
ato de inscrição. Caso haja fraude comprovada, será desclassificado e responderá por
crime de falsidade ideológica e/ou documental.
Art. 10 - As inscrições poderão ser encerradas antecipadamente caso atinja o limite
técnico de 120 (cem e vinte) inscritos, como também pode ser prorrogada.
Art. 11 - Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores,
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou
acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de qual for o motivo, nem por
qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os participantes venham a
sofrer durante o evento.
QUANTO A PROVA:
Art. 12 - O Via UERN Triatlo será realizado com as seguintes modalidades e distância:
225m de natação (9 piscinas), 4.140m de ciclismo (área de transição e seis voltas em
trecho da pista da Avenida Antônio Campos) e 1.200m corrida (área de transição e duas
voltas dos blocos da FAEF, FALA e FASSO), respeitando esta ordem.
Art. 13 - O Via UERN Triatlo acontecerá por equipes composta por 3 (três) atletas, sendo
1 (um) atleta para cada modalidade (natação, ciclismo e corrida).
Art. 14 - Os locais das provas do evento e locais de transição poderão ser vistos através
do Instagram @viauern.
Art. 15 - Serão formadas até baterias contendo 10 trios.
REGRAS POR MODALIDADES:
NATAÇÃO:

Art. 16- A piscina da FAEF possui 5 raias, no qual dois atletas dos trios participarão por
raia. A saída será realizada de cima (na borda) na cabeceira que não possui bloco de
partida.
Art. 17 - Não será permitido rodízio nas raias.
Art. 18 - No momento da prova, o(a) atleta já deverá ter sido identificado, portar seu
número de competidor(a) e nadar com uma pulseira de identificação no punho de sua
preferência com a cor da sua equipe.
Art. 19: O atleta nadador que não se apresentar para a chamada estará impedido de
participar da prova.
Art. 19 - Será considerada como prova de natação concluída o(a) atleta que realizar os
225 metros (9 piscinas), em nado livre, tocando na borda ao final de cada piscina em que
nadar, sair da mesma pela área da transição e tocar na mão do(a) companheiro(a) de
equipe do ciclismo. Não será permitido na natação tocar com os pés no chão ou por algum
motivo atrapalhar o adversário(a), passível de desclassificação da equipe.
Art. 20 - Será obrigatório o uso de sunga, sungão ou bermuda (jammer) que esteja acima
dos joelhos e abaixo do umbigo para o masculino e maiô para o feminino, sendo proibido
o uso de pulseiras, relógios, gargantilhas, brincos, ou qualquer tipo de adorno que coloque
em risco a integridade física do(a) atleta. Para ambos será obrigatório o uso de touca e de
óculos, sendo de responsabilidade de cada um portar seus equipamentos na hora da prova.
CICLISMO:
Art. 21 - A prova terá o total 4.140m (transição e seis voltas), onde se iniciará em frente
à quadra de areia da FAEF, após o atleta tocar na mão do(a) integrante de natação da sua
equipe dentro do local de transição.
Art. 22 - Cada atleta deverá se responsabilizar em participar com kit completo EPI
(Equipamento de Proteção Individual), como: luvas, capacete, óculos, sapatilha, entre
outros.
Art. 23 - Será de responsabilidade do(a) atleta o tipo de bicicleta que será utilizada
considerando pontos da prova com areia, paralelepípedo (transição) e malha asfáltica
(voltas do percurso).
Parágrafo único: Qualquer avaria na bicicleta, durante a prova, é de responsabilidade do
atleta. O objetivo é chegar na área de transição com a bicicleta.
Art. 24 - Durante o percurso, nenhum atleta poderá atrapalhar o(a) adversário(a), pois
acarretará na desclassificação da sua equipe.
CORRIDA:
Art. 25 - Cada atleta deverá percorrer ao redor dos blocos de sala da FAEF, FALA e
FASSO dentro do local destinado pela equipe organizadora totalizando 1.200m. Qualquer
tipo de mudança de percurso para a conclusão da prova, a equipe será desclassificada.
Art. 26 - O atleta deverá estar com roupa adequada a modalidade, sendo obrigatório correr
de tênis.
Art. 27 - No ponto de transição do ciclismo para corrida (rotatória da guarita de entrada
da UERN), se dará início a corrida, quando o(a) atleta de ciclismo tocar na mão do(a)
companheiro(a) de equipe.
Art. 28 - A prova será concluída quando o atleta ultrapassar a linha de chegada.
PREMIAÇÃO:
Art. 29 - Todos os(as) ATLETAS que completarem a prova receberão medalha de
participação, desde que estejam devidamente inscritos;

Art. 30 - Serão premiados com troféu as equipes que chegarem entre os 3 (três) primeiros
colocados (1º, 2º e 3º lugar) tanto para a categoria ABERTA quanto a UNIVERSITÁRIA
UERN.
Art. 31 - Não haverá premiação em dinheiro em qualquer categoria.
Art. 32 - A apuração dos resultados da prova será feita pela organização da prova que
será divulgada ao término em cerimônia de premiação na praça da FAEF.
DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art. 32 - As inscrições são pessoais e intransferíveis. Em caso de desistência, a taxa de
inscrição não será reembolsada.
Art. 33 - A organização não se responsabilizará por objetos de valor que tenham sido
perdidos ou roubados.
Art. 34 - As provas serão realizadas com qualquer condição climática, desde que não
coloque em risco a segurança dos participantes. Decisão e condição que será julgada pelos
coordenadores gerais da prova.
Art. 32 - Os(As) atletas deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, buracos, aclives
ou declives que possam existir no percurso, ficando a organização do evento isenta por
possíveis defeitos na pista ou qualquer acidente durante o percurso.
Art. 33 - Dúvidas deverão ser esclarecidas com o quadro de arbitragem antes da bateria
em que participará. Os técnicos e atletas não poderão formular reclamações junto ao
árbitro geral, a não ser por erro técnico, falta de algum atleta na equipe ou dos meios de
apuração da competição.
Art. 34 - Qualquer atitude antidesportiva desclassifica a equipe da prova.
Art. 35 - Caso seja necessário o atendimento hospitalar e medicamentos, os custos serão
de responsabilidade do inscrito, apesar da organização do evento possuir uma equipe de
primeiros socorros de prontidão.
Art. 36 - A organização da prova reserva-se o direito exclusivo de utilizar e comercializar
fotos e filmagens oficiais da prova, com imagens dos participantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Art. 37 - A organização do evento, a seu critério ou conforme as necessidades do evento,
poderá alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente. Art. 38 - Os casos
omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.

ANEXO 1

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO VIA UERN
TRIATLO
IMPORTANTE: ao se inscrever, todo ATLETA declara automaticamente que está de
acordo com o termo de responsabilidade abaixo:
"Declaro que assumo total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceito e acato
totalmente o REGULAMENTO, assumo as despesas de transporte, hospedagem e
alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da minha
participação antes, durante e depois do evento, isento de qualquer responsabilidade os
ORGANIZADORES, PATROCINADORES e REALIZADORES, em meu nome e de
meus sucessores.
Assumo o compromisso e a responsabilidade de ter feito rigorosa avaliação
médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio, exames médicos e avaliação
física pertinente com profissionais competentes da área da saúde e declaro estar apto e
autorizado para competir.
Assumo e expresso que sou conhecedor de meu estado de saúde, que tenho
condições de saúde e atlética necessária para participar do evento.
Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação,
sem geração de ânus para os ORGANIZADORES.
Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança
pública todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição,
entre outros gastos despendidos pelo ATLETA serão suportados única e exclusivamente
por mim, isentando a ORGANIZAÇÃO do evento e a empresa responsável pelo
ressarcimento de qualquer destes custos.
Mossoró, ____/_______ de 2022.

_______________________________________________________
Assinatura do atleta / CPF

ANEXO 2
TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DOS PAIS
Eu,____________________________________________________________________
_____, RG nº____________________________,CPF nº_____________________, com
residência e domicílio à (rua/avenida) ________________________________________
____________________________________________________________________, nº
_______, Complemento _____________________, Cidade ____________________,
Estado_______, CEP nº ____________________, Telefones: _____________________
responsável pelo menor abaixo AUTORIZO meu (minha) filho (a): a participar do evento
“VIA UERN TRIATLO” promovido pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte
(UERN)
–
Campus
Mossoró.
Nome
do
filho
(a):
__________________________________________________________________ Data
de Nascimento: _____/____/______ Sexo: ________________ . DECLARO estar ciente
das condições físicas e de saúde de meu filho (a), assumindo responsabilidade por
eventuais problemas de saúde decorrentes da prática de atividades físicas e esportivas,
isentando desta forma, professores, técnicos, monitores, estagiários, de qualquer ônus em
decorrência desta prática. DECLARO AINDA:
1. ( )Sim ( ) Não – O médico me informou que meu filho(a) tem problema de coração
e que deverá realizar atividade física supervisionada por profissionais de saúde; 2. ( )Sim
( ) Não – meu filho(a) sente dores no peito quando pratica atividade física; 3. ( ) Sim (
) Não – meu filho(a) no último mês sentiu dores ou desconfortos quando praticou
atividades físicas;
4.
( ) Sim ( ) Não – meu filho(a) apresentou desequilíbrio devido a tontura e/ou
perda de consciência;
5.
( ) Sim ( ) Não – meu filho(a) possui algum problema ósseo ou de articulação
que poderia ser piorado pela prática da atividade física;
6.
( ) Sim ( ) Não – meu filho(a) faz uso atualmente de algum medicamento para
pressão arterial e/ou problema de coração ou quaisquer outras patologias e encontra-se
neste ato em plenas condições de saúde, apto a realizar atividades físicas;
7.
( ) Sim ( ) Não – meu filho(a) possui moléstia grave /contágios e que possa
prejudicar os demais frequentadores;
8.
( ) Sim ( ) Não – meu filho (a) tem algum restrição para praticar atividade física.
Por fim, declaro estar ciente do Regulamento do evento, e assino abaixo esta Autorização
e Termo de Responsabilidade.
Mossoró, ____/_______ de 2022.
_______________________________________________________________
Responsável legal (assinatura) Nome legível:
____________________________________________________________ RG/CPF

