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MENSAGEM
RRM
A etapa Rei e Rainha do Mar Cabo
Frio 2021 está chegando!
Reunimos aqui no GUIA DO ATLETA
informações importantes para
auxiliar você nesses últimos dias de
preparação para a prova.
Queremos que a sua experiência
Rei e Rainha do Mar, na Praia do
Peró, seja inesquecível!

Vem pro paraíso!
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RETIRADA DE KIT
Dias: 10 e 11 de setembro (sexta e sábado)
Onde: Hotel La Plage, Rua dos Badejos, 40 Praia do Peró - Cabo Frio
Horário: das 10h às 19h

LEMBRE-SE: O (a) atleta que não retirar o kit
neste período não poderá fazer a prova. Haverá
dois dias de entrega, portanto todos os
participantes deverão se programar para
buscarem seus kits no dia e local informados.

RETIRADA DO KIT POR TERCEIROS
A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros
mediante apresentação de:
• Autorização específica para este fim (disponível em nosso site
para download) assinada pelo (a) atleta;
• Cópia de documento de identificação do (a) atleta inscrito (a);
• Atestado médico do (a) atleta impresso com CRM e assinatura
médica comprovando que o (a) atleta tem plena capacidade
física para disputar a prova (pode ser cópia);
• Caso o (a) atleta esteja inscrito (a) em provas com entrada no
mar, é necessário apresentar: Comprovante de participação
em uma maratona aquática nos últimos doze meses com
distância similar (equivalente a 50% da prova inscrita) OU
Declaração do técnico comprovando que o (a) atleta está
apton (a) a realizar a prova.
Caso o (a) atleta esteja inscrito (a) em provas de corrida, os
documentos são: Cópia de documento de identificação do (a)
atleta inscrito (a) e o Termo de Responsabilidade impresso e
assinado pelo (a) atleta.
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DOCUMENTOS
IMPORTANTES PARA
RETIRADA DO KIT

MODALIDADES
TRAIL RUN E BEACH RUN
•

Documento oficial com foto do titular da compra
(original ou cópia);
• Termo de Responsabilidade impresso e assinado
(modelo disponível para download em nosso site);
•
Para atletas da categoria PCD (Pessoa com
Deficiência): Além dos documentos citados acima,
um laudo médico nominal atestando as condições
para participar da prova de sua modalidade.
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DOCUMENTOS
IMPORTANTES PARA
RETIRADA DO KIT

MODALIDADES OPEN, SPRINT, CLASSIC,
CHALLENGE E BEACH BIATHLON
•
•
•

•

•

Documento oficial com foto do titular da compra
(original ou cópia);
Termo de Responsabilidade impresso e assinado
(modelo disponível para download em nosso site);
Atestado médico do (a) atleta impresso com CRM e
assinatura médica comprovando que o (a) atleta tem
plena capacidade física para disputar a prova (pode
ser cópia);
Comprovante de participação em uma maratona
aquática nos últimos doze meses com distância
similar (equivalente a 50% da prova inscrita) OU
Declaração do técnico comprovando que o atleta
está apto a realizar a prova;
Para atletas da categoria PCD (Pessoa com
Deficiência): O (a) atleta deverá apresentar, além dos
documentos citados acima, um laudo médico
nominal atestando as condições para participar
desta categoria.
ATENÇÃO: Os atestados médicos
devem ter sido emitidos dentro de
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180 dias (seis meses), considerando
a data de retirada do kit.
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DOCUMENTOS
IMPORTANTES PARA
RETIRADA DO KIT

PROVAS KIDS
• Documento oficial com foto do responsável legal
(original ou cópia);
•
Termo de Responsabilidade assinado pelo
responsável legal (modelo disponível para
download em nosso site);
•
Atestado médico IMPRESSO com CRM e
assinatura médica comprovando que o (a) atleta
tem plena capacidade física para disputar a prova;
•
Autorização do responsável por escrito legal
(modelo disponível para download em nosso site).

LEMBRE-SE: o kit somente poderá
ser retirado pelo responsável legal
da criança, mediante apresentação
dos documentos necessários.

NÃO SE ESQUEÇA: atestados médicos
devem ser emitidos dentro de 180
dias (seis meses), considerando a data
de retirada do kit.
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DOCUMENTOS
IMPORTANTES PARA
RETIRADA DO KIT

MODALIDADE
SUPER CHALLENGE
•

Documento oficial com foto do titular da compra
(original ou cópia);
• Termo de Responsabilidade impresso e assinado
(modelo disponível para download em nosso site);
•
Atestado médico IMPRESSO com CRM e
assinatura médica comprovando que o (a) atleta
tem plena capacidade física para disputar a prova;
• Comprovante de participação em uma maratona
aquática nos últimos doze meses com distância
similar (equivalente a 50% da prova inscrita) OU
declaração do técnico comprovando que o atleta
está apto a realizar a prova.

NÃO SE ESQUEÇA: atestados médicos
devem ser emitidos dentro de 180
dias (seis meses), considerando a data
de retirada do kit.
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O KIT ATLETA

MODALIDADES BEACH RUN, TRAIL RUN,
KIDS RUN E CANOA HAVAIANA
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O KIT ATLETA

MODALIDADES OPEN, SPRINT, CLASSIC,
CHALLENGE, SUPER CHALLENGE, KIDS
SWIM E BEACH BIATHLON
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PARTICIPE DESSA
NOSSA AÇÃO!

NA RETIRADA DE KIT
Leve 1 lata de leite em pó = Troque por 1 touca
RRM de edições anteriores
Leve 2 latas de leite em pó = Troque por 1
camisa de edições anteriores

NÓS APOIAMOS
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CRONOMETRAGEM
E USO CORRETO
DO CHIP

A UTILIZAÇÃO CORRETA DO CHIP É
IMPRESCINDÍVEL PARA A CRONOMETRAGEM.
A utilização correta do chip é imprescindível para a cronometragem.
A utilização correta do chip é de responsabilidade única do atleta,
assim como as consequências de sua não utilização.
A utilização inadequada do chip pelo (a) atleta acarreta a não marcação
do tempo, isentando a Comissão Organizadora na computação e
divulgação dos resultados.
O (a) atleta que perder seu chip durante a prova deve comunicar
imediatamente a equipe de cronometragem para fins de análise do
tempo final e para que seja dado baixa na sua saída da água.
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AOS ATLETAS DE NATAÇÃO
NO MAR E BEACH BIATHLON
Coloque o seu chip no pulso como um relógio. Após a
prova, ele deve ser devolvido na área indicada pelo staff.

AOS ATLETAS DE
BEACH RUN E TRAIL RUN
O número de peito tem um chip descartável.
Ele deve ser usado na camisa e pode ser
descartado após a prova.

AOS ATLETAS DE
CANOA HAVAIANA
Não há chip. As canoas largam juntas
enfileiradas.
Um juiz acompanha a prova e marca o tempo
de chegada de cada canoa pelo número
que deve ser fixado na proa.
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SOBRE O USO DE
ROUPA DE
BORRACHA E BOIA

OPEN, SPRINT, CLASSIC, CHALLENGE,
SUPER CHALLENGE E BEACH BIATHLON:
O uso da roupa de borracha/ neoprene está liberado
em qualquer temperatura de água!
Com temperatura da água entre 16 e 18 graus: É opcional o
uso da roupa de borracha. A organização apenas
recomenda nas provas de natação no mar, ficando a critério
de cada atleta.
Com temperatura inferior a 16 graus: É obrigatório o uso da
roupa de borracha ou boia de sinalização individual.
Não será permitido qualquer tipo de equipamento que
facilite a flutuabilidade (pé de pato, pullbuoy, etc.).
Entretanto, o (a) atleta poderá utilizar boia de sinalização
individual anexada à cintura (já que o acessório não oferece
vantagem). Atletas que tiverem usando a boia de
sinalização individual deverão se posicionar na última fileira
da largada.
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REGRAS
ESPECÍFICAS

SUPER CHALLENGE 10 K
O (a) atleta inscrito (a) terá, obrigatoriamente, 1 (um) apoio com
número de costas e uma embarcação (sup ou caiaque) fornecida
pela organização. Pós-prova, haverá um brunch exclusivo.
A embarcação de apoio deverá permanecer ao lado do (a) atleta com
distância máxima de 20 m e mínima de 2 m.
A largada será dentro da água e o (a) atleta deve
estar ao lado do seu apoio.
O apoio deverá levar a hidratação e alimentação do (a) atleta.
É permitido apoiar-se na embarcação de apoio para hidratação e
alimentação, desde que a mesma não esteja em movimento.
É proibido caiaque ou sup posicionado à frente do atleta. O (a) atleta
deverá permanecer ao lado da embarcação durante todo o trajeto,
sob risco de desclassificação caso não respeite essa regra.
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REGRAS
ESPECÍFICAS

CANOA HAVAIANA
O remo deve ter uma única pá e pode ser de qualquer
formato, tamanho e material (madeira, carbono, híbrido, etc).
Cada atleta ou equipe deverá estar de posse dos seguintes
equipamentos obrigatórios:
1) Colete de flutuação compatível com o seu peso e vestido.
2) Um apito preso ao colete de pelo menos
um dos participantes de cada canoa.
3) Um balde e uma vasilha para esgotar a água da canoa.
4) Um remo reserva na canoa.
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REGRAS
ESPECÍFICAS

SOBRE A LARGADA DAS PROVAS
DE CANOA HAVAIANA
A LARGADA será feita com bandeiras de partida nas cores
branca, vermelha e verde, na seguinte ordem:
Branca: Indica que as embarcações devem,
imediatamente, alinhar atrás da linha de largada.
Vermelha: Pede atenção e adverte para alinhamento
definitivo, indicando que a largada está muito próxima.
Verde e/ou buzina: Sinalizarão de largada oficial da prova.
Preta: Sinaliza que uma ou mais canoas “queimou/
queimaram” a largada. Caso a situação persista por mais
de 1 minuto, a largada será dada assim mesmo, e a (s)
equipe (s) responsáveis pela queimada serão penalizadas
com 30 (trinta) segundos de acréscimo no tempo final da
competição.
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REGRAS
ESPECÍFICAS

SOBRE A LARGADA DAS PROVAS
DE CANOA HAVAIANA
Ultrapassagem: Deve ser feita de modo seguro, sendo
vedada interferência e ou contato por qualquer das canoas.
Direito de preferência ou de passagem em curvas de boia:
Será considerado o círculo imaginário, chamado de “zona de
preferência”, que terá um raio de circunferência
correspondente ao cumprimento de 02 (duas)
embarcações, cujas regras são:
Terá direito de preferência a embarcação que estiver
completamente à frente da canoa em disputa pela posição.
Na hipótese das embarcações estarem em posições
paralelas ou alinhadas, o direito de preferência ou direito de
passagem será da embarcação que estiver do lado interno
da curva, dentro da zona de preferência.
Chegada: A linha de chegada é cruzada quando a proa da
embarcação passa a linha imaginária determinada pela
Diretoria de Prova e informada no briefing.
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CANOA
HAVAIANA
SPORT

CANOA
HAVAIANA
PRO
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OPEN
Percurso de 500 M
e tempo limite para
completar a prova
de 20 min.

SPRINT
Percurso de 1 K e
tempo limite para
completar a prova
de 40 min.
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CLASSIC
Percurso 2 K de
natação e tempo
limite para completar
a prova de 1h30.

CHALLENGE
Percurso de 4 K (duas
voltas de 2 K com saída
para hidratação) com
tempo limite para
completar a prova de
3h.
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SUPER
CHALLENGE
Percurso de 10 K e
tempo limite para
completar a prova de 5
horas (corte em 5 K / no
tempo de 2h30).

BEACH
BIATHLON
Percurso de 1 K de
natação + 2 KM de
corrida pela areia com
tempo limite para
completar a prova de
1h15 min.
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TRAIL RUN
Percurso de 8km com
tempo limite para
completar a prova
será de 2 horas.

BEACH
RUN
Percurso de 2 KM e
tempo limite de 40 min.

BEACH
RUN
Percurso de 5 KM e
tempo limite de 1 hora.
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ATENÇÃO! Finalizado o tempo limite,
o (a) atleta será retirado (a) da prova
pela organização, não fazendo jus a
qualquer premiação
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PROGRAME-SE

PREVISÃO DE HORÁRIO DAS LARGADAS
11 DE SETEMBRO – Sábado
07:00 Super Challenge 10 K
07:00 Canoa havaiana 6 K Sport
08:30 Canoa havaiana 12 K Pro

12 DE SETEMBRO – Domingo
07:00 Trail RUN 8 K
07:30 Beach Run 2 K
07:45 Beach Run 5 K
08:15 Beach Biathlon (1 K natação + 2 KM corrida na areia)
09:00 Sprint 1 K
09:45 Open 500 M
10:15 Classic 2 K
10:30 Kids Run (3 e 4 anos 50 M; 5 a 7 anos 100 M; 8 a 10
anos 300 M; 11 a 13 anos 600 M)
10:40 Challenge 4 K (com saída para hidratação em 2 K)
11:00 Kids Swim (9 a 11 anos 200 M; 12 e 13 anos 400 M)
*O horário da largada das provas está sujeito a alterações
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LEMBRETES
IMPORTANTES
NÃO HAVERÁ GUARDA-VOLUMES NA
ARENA! Então, chegue pronto (a) para a
competição.
DEIXE PARA AQUECER após a medição de
temperatura da arena.
EVENTO SEM PÚBLICO por conta dos
novos protocolos. Colabore informando
familiares e amigos sobre esta restrição.

REI E RAINHA
DO MAR

GUIA DO ATLETA
PROTOCOLOS
DO EVENTO
Contamos com a sua colaboração
dentro e fora da arena
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AÇÕES VERDES
REI E RAINHA
DO MAR

REI E RAINHA
DO MAR

GUIA DO ATLETA
COMPROMISSO
AMBIENTAL
Leve sua garrafinha e evite o uso
de descartáveis.
Iremos disponibilizar lixeiras por toda a
extensão do evento, não descarte nada
no chão
Todo lixo gerado no evento será separado.
Os reutilizáveis serão encaminhados à
reciclagem, o orgânico destinado à
compostagem e o restante encaminhado
de forma certificada ao aterro sanitário.
Todos os compromissos do RRM com a
sustentabilidade você atleta pode
conhecer no site oficial do
evento: reierainhadomar.com.br.

REI E RAINHA
DO MAR

GUIA DO ATLETA

SAÚDE E
SEGURANÇA
O Rei e Rainha do Mar conta com profissionais capacitados em
segurança nas águas e ambulâncias estrategicamente
posicionadas, além de uma equipe médica preparada para
oferecer serviços de primeiros socorros, caso necessário.
O (a) atleta que precisar de apoio deve, imediatamente, sinalizar
nossa equipe, que prestará o devido suporte.
Em caso de desistência no meio da prova, o (a) atleta precisa
sinalizar a organização e fazer a devolução do chip antes de
deixar a arena.

STAFF DE SEGURANÇA
EM NÚMEROS
SÁBADO:
60 SUPS / 06 GUARDA-VIDAS
05 MOTOS AQUÁTICAS COM OPERADORES
02 COORDENADORES (TERRA/ MAR)
DOMINGO:
55 GUARDA-VIDAS COM SUP OU PRANCHÃO
20 GUARDA-VIDAS EM POSTOS FIXOS
06 MOTOS AQUÁTICAS COM OPERADORES
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INTERAJA COM A
GENTE NOS
CANAIS SOCIAIS

reierainhadomar.com.br

Realização

