REGULAMENTO DO SIMULADO DO TRIATHLON E DUATHLON K-SERIES 2018
Será realizado no dia, 21 de janeiro de 2018.
O simulado é uma realização e organização da k10 Marketing Esportivo.
Destina-se a atleta e desportista em geral de ambos os sexos devidamente inscrito, que se
declara conhecedor e concordante com as condições a seguir:
Local: O Simulado será realizado em São José dos Campos, no Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial (DCTA)
Praça Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila das Acacias São José dos Campos, São Paulo-Brasil
O K-Series Simulado:
Categoria Triathlon será disputado na metragem Short:
O check-in para entrar na área de transição será feito das 06:50hs as 7:40hs. A largada será
as 8:00hs, para todas as categorias e metragens. Poderão participar atletas de ambos os
sexos inscritos de acordo com o regulamento oficial.
750mts Natação + 20 km de Ciclismo + 5 km de Corrida.
Categoria Duathlon será disputado na metragem Short:
5 km corrida + 20 km de ciclismo + 2,5 km de corrida
O check-in para entrar na área de transição será feito das 06:50hs as 8:00hs. A largada será
as 9:00hs, para todas as categorias e metragens. Poderão participar atletas de ambos os
sexos inscritos de acordo com o regulamento oficial.
A inscrição é pessoal e intransferível.
O (a) atleta deverá preencher de próprio punho corretamente o termo de responsabilidade do
simulado.
Depois de assinar o termo de responsabilidade e da colocação da pulseira e da bike na
transição, não será mais permitida à saída da mesma até o início da etapa do ciclismo.
O (a) atleta inscrito assume que está ciente e aceita as condições gerais do simulado de o K
SERIES DE TRIATHLON E DUATHLON.
Não será permitida a entrada de atletas na área de transição durante a realização do simulado
sem a pulseira de identificação.
A pulseira será fornecida pela organização da k10 Marketing Esportivo.
Ciclismo: por questões de segurança o atleta, ao deixar a área de transição deverá subir na
bike após a faixa branca de saída, no término do ciclismo deverá descer da bike antes da faixa
branca e seguir empurrando a mesma até a área de transição

ciclismo: o(a) atleta deverá pedalar durante todo o percurso do simulado somente no percurso
que será demarcado com cones.
É de inteira responsabilidade do (a) competidor não permitir que isto aconteça .
Será obrigatória a utilização do capacete duro, afivelado durante todo o percurso do ciclismo.
Os suprimentos no ciclismo : água, suplementos são de responsabilidade do competidor.
Corrida: o atleta deverá correr sempre no percurso demarcado com cones de sinalização.
Na corrida haverá pontos de hidratação, fornecida pela organização do simulado.

