GUIA DO ATLETA
REI E RAINHA DO MAR
COPACABANA 2021

CURTA O ASTRAL DO FESTIVAL
A etapa Rei e Rainha do Mar Copacabana
está de volta!
Reunimos aqui no GUIA DO ATLETA informações
importantes para auxiliar você nesses últimos
dias de preparação para a prova. Nos vemos na
arena do maior festival de águas abertas e
esportes de praia do Brasil!

RETIRADA DE KIT
DATAS: 10 e 11 de dezembro
LOCAL: Hotel Mercure Botafogo Mourisco ! Botafogo
Rua da Passagem, 39
HÓRÁRIO: das 9h às 20h

LOJINHA
Com produtos do festival para o seu próximo verão, além de artigos esportivos
da Arena e Swim Channel, à venda na retirada de kit.

PARTICIPE DA NOSSA ARRECADAÇÃO DE LEITE

1 unidade de
leite em pó

3 unidades de
leite em pó

=
=

O alimento arrecadado será
doado à ONG Pro Criança
Cardíaca que atende a
famílias em situação
de vulnerabilidade.
1 touca RRM
de edições
anteriores

1 camisa
de edições
anteriores

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TODOS OS ATLETAS NA RETIRADA DE KIT,
INCLUINDO PcD
_Termo de Responsabilidade impresso e assinado
_Documento oficial com foto do titular da compra
_Caderneta de Vacinação com comprovação de 2 doses ou dose única
contra Covid!19*

*Essa é uma determinação da Prefeitura do Rio, via Decreto Rio nº49894 de 1º de dezembro de 2021
para eventos em geral. O comprovante de vacinação contra o Covid pode ser físico ou pelo
aplicativo Conect Sus.
Caso opte pela versão digital da comprovação de vacina, recomendamos que já leve um print da tela
do Conecte SUS no seu celular em caso de perda de sinal de internet no ato da retirada
do kit.
Continuamos acompanhando as determinações da Prefeitura, para que possamos atualizar você atleta
pelos canais oficiais do evento.

DOCUMENTOS EXTRAS PARA NATAÇÃO E BIATHLON

_Declaração do Técnico comprovando aptidão para realizar a prova OU
comprovante de participação em provas de natação no mar com
distância similar nos últimos 12 meses;
_Atestado médico com CRM e assinatura médica que comprove
capacidade física do (a) atleta para disputar a prova (pode ser
cópia).
IMPORTANTE: Atletas que apresentaram atestado médico na etapa de
Cabo Frio podem levar apenas o comprovante de participação naquela
prova e estarão liberados de apresentar o atestado para o RRM
Copacabana.

PARA OS ATLETAS KIDS:

_Termo de Responsabilidade assinado pelo responsável do menor;
_Cópia do documento de identidade do responsável com foto.

EM CASO DE RETIRADA POR TERCEIROS
_Autorização de Retirada do Kit por Terceiros;
_Cópia do documento oficial com foto do titular da compra;
_Comprovante (físico ou digital) de vacinação contra Covid!19 do (a) atleta
com 2 doses ou dose única*
Caso o (a) atleta esteja inscrito (a) em provas com entrada no mar, também 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 apto (a) a realizar
a prova.
Caso o (a) atleta esteja inscrito (a) em provas de corrida, além dos
documentos listados acima:
Termo de Responsabilidade impresso e assinado pelo (a) atleta.
*Essa é uma determinação da Prefeitura do Rio, via Decreto Rio nº49894 de 1º de dezembro de 2021
para eventos em geral. O comprovante de vacinação contra o Covid pode ser físico ou pelo
aplicativo Conect Sus.

ATENÇÃO!
_Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit;
_Não serão entregues kits no dia do evento e nem após o evento;
_O (a) atleta que não retirar o seu kit na data e horário
estipulados pela organização perderá o direito ao kit;
_O kit atleta é composto por um número de peito e/ou touca, chip e
camiseta do atleta. As provas de corrida e SUP ganham viseira ao
invés de touca;
_A medalha finisher será entregue apenas aos que concluírem a
prova.

ATENÇÃO!
_Atletas com Influenza A conseguem postergar a sua inscrição para
uma próxima etapa RRM mediante apresentação de atestado médico que
comprove a impossibilidade de participação no evento.
_O atestado deve ser enviado para contato@reierainhadomar.com.br
com INFLUENZA A no assunto até o dia 11 de dezembro às 19h.

SOBRE USO DO CHIP
_O uso do chip é obrigatório, acarretando na desclassificação do(a)
atleta quando observada por algum fiscal a falta do uso do chip;
_O (a) atleta que perder seu chip durante a prova, imediatamente
após a prova, deverá comunicar a equipe de cronometragem para
análise do tempo final e baixa de sua saída da água;
_O chip de corrida e SUP estão no número do peito e podem ser
descartados ao fim da prova;
_O chip de natação no mar deve ser fixado no pulso como um relógio
e devolvido para o nosso staff após saída da água. Em caso de perda
e/ou não devolução do chip, será cobrada uma taxa de R$ 150 por
unidade. Em caso de não pagamento, o (a) atleta será impedido (a)
de participar de outras etapas RRM;
_A utilização inadequada do chip pelo (a) atleta acarreta a não
marcação do tempo, isentando a Comissão Organizadora na computação
e na divulgação do resultado.

ITENS OBRIGATÓRIOS PARA A PROVA

Chip: com dados do (a) atleta conferidos e validados na retirada de
kit no momento do seu recebimento (a produção não fará correção de
dados ou reposição do chip no dia da prova).
Numeração: fixada de maneira visível.
Touca: para provas de natação no mar e biathlon.

DIA DA PROVA

DATA: Domingo, 12 de dezembro de 2021
LOCAL: Praia de Copacabana, Posto 5
ABERTURA DA ARENA: às 6h30
Recomendamos aos atletas que cheguem com 1h de antecedência do
horário de largada da sua prova. Importante lembrar que não terá
guarda!volumes na arena.
Tendas de assessorias esportivas não serão permitidas dentro da
arena do evento.

PREVISÃO DE LARGADAS
_07:00 Beach Run 2,5 KM e 5 KM
_7:30 Open 500 M
_08:00 Beach Biathlon (1K de natação + 2,5 KM de corrida)
_8:30 Sprint 1 K
_9:15 Super Challenge 10 K
_9:30 Classic 2,5 K
_9:45 Challenge 5 K
_10:00 Kids Run
(3 a 4 anos 50 M; 5 a 7 anos 100M; 8 a 10 anos 300 M; 11 a 13 anos
600 M)
_10:40 Kids Swim (9 a 11 anos 200 M; 12 e 13 anos 400M)
_11:15 SUP 3 K e 6 K

Os horários de largada ficam sujeitos a alterações em razão da quantidade de inscritos,
bem como por problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, falhas de
comunicação, suspensão no fornecimento de energia, condição climática e/ou outros.

EQUIPAMENTOS PERMITIDOS E NÃO PERMITIDOS
_O uso da roupa de neoprene/ borracha será liberado em todas as
provas.
_Com exceção da roupa de neopreme/ borracha, qualquer tipo de
equipamento que facilite a flutuabilidade (pé de pato, pullboy,
etc.) não é permitido.
_Caso o atleta sinta a necessidade de utilizar boia de segurança
individual anexada à cintura estritamente para maior sensação de
segurança, ela não oferecendo nenhuma vantagem quanto à
flutuabilidade, contato ou interferência aos outros atletas, ficará
permitida sua utilização, porém condicionada a um informe oficial e
prévio à organização do evento.

PROVA OPEN
Essa é uma prova criada
pensando em nadadores
estreantes nas competições
no mar e nadadores
velocistas. Com distância
de 500 m, seu caminho é
metade do percurso da
prova Sprint, sinalizado
por boias e staff da
organização.

Tempo de prova: 30 minutos

PROVA SPRINT
Prova com 1K de natação de
mar com percurso
sinalizado por boias e
staff da organização.

Tempo de prova: 45 minutos

PROVA CLASSIC
Prova com 2,5K com
percurso sinalizado por
boias e staff da
organização.

Tempo de prova: 2 horas

PROVA CHALLENGE
Prova com 5K, sendo 2
voltas no percurso de
2,5K, com saída na areia
para hidratação e contagem
de volta.

Tempo de prova: 3 horas e
30 minutos

PROVA SUPER CHALLENGE
Prova com 10K, sendo 4
voltas no percurso de
2,5K, com saída na areia
para hidratação e contagem
de volta.

Tempo de prova: 5 horas,
precisando abrir a última
volta com no máximo 4h de
prova para não haver
desclassificação.

PROVA BIATHLON
Prova com 1K de natação no
mar, mesmo percurso da prova
Sprint, sinalizado por boias
e staff, acrescidos de 2.5K
de corrida pela areia.
Importante ressaltar que
haverá área demarcada na
areia para a saída da água e
seguimento da competição
pelo percurso de corrida na
areia. Transição sem apoio.
Tempo de prova: 1 hora e
15 minutos

TRANSIÇÃO BEACH BIATHLON
Na transição entre as modalidades natação no mar e corrida, não
haverá suporte da organização para guarda ou recolhimento de
material do (a) atleta. Sendo, exclusivamente, responsabilidade do
(a) mesmo (a) a guarda ou descarte de qualquer material
utilizado na etapa de natação.
Informamos ainda que não é recomendado o uso de tênis para o
trecho da corrida. Caso o (a) atleta prefira correr de tênis, pode
pedir para um amigo ou familiar para se posicionar próximo à área
de retorno para lhe entregar o seu tênis.
A organização não dispõe de apoio de transição nessa prova.

PROVA BEACH RUN
Provas com 2,5 e 5K de
corrida na areia. É
obrigatório o uso da
numeração fornecida pela
organização. Sua fixação
deverá ser realizada de
maneira visível na parte
frontal do corpo. Rasuras
ou alterações na numeração
serão passíveis de
desclassificação.
Tempo de prova: 40 minutos
(2,5K) e 1 hora (5K)

EQUIPAMENTOS PERMITIDOS E NÃO PERMITIDOS
O (a) atleta está autorizado (a) a correr com sua própria camiseta,
se assim optar;
Também será permitido correr de tênis ou descalço;
Não será permitido a realização de pacing por agentes externos a
competição.

PONTOS DE HIDRATAÇÃO
Ao longo do percurso das provas de Beach Run, haverá 1 posto de
hidratação no km 1.250. Os atletas da prova de 5K passarão pelo
posto de hidratação duas vezes (no 1.250M e no 3.750M).

KIDS RUN
LARGADA: às 10H
IDADES:
3 a 4 anos 50M
5 a 7 anos 100M
8 a 10 anos 300M
11 a 13 anos 600M
_PREMIAÇÃO A PARTIR DE 8 ANOS
_ÁREA RESERVADA AOS PAIS NA
ARENA

KIDS SWIM
LARGADA: às 10H40
IDADES:
9 a 11 anos 200 M
12 e 13 anos 400M
_TODAS AS CATEGORIAS TÊM
PREMIAÇÃO
_ÁREA RESERVADA AOS PAIS NA
ARENA

PROVAS SUP 3K E 6K
LARGADAS: às 11H15
3K FUN RACE: CATEGORIA
ÚNICA, PRANCHAS DE ATÉ 12’6
PÉS
6K: CATEGORIAS 40+, 50+ E
60+, PRANCHAS DE ATÉ 14 PÉS
CONFIRA O REGULAMENTO
DEDICADO À MODALIDADE

CRONOMETRAGEM E RESULTADOS
_O sistema de cronometragem a ser utilizado será o chip;
_O tempo de todos os atletas que participarem da prova será
cronometrado e informado posteriormente via SMS e canais oficiais
do evento. Por QR Code disponibilizado na arena, também será
possível acessar o resultado;
_Em caso de contestação, o (a) atleta poderá realizá!la diretamente
no site de cronometragem. A mesma deverá ser feita em até 15
minutos após o resultado;
_Na arena, serão aceitas apenas contestações de casos onde o tempo
não foi computado pelo chip;
_Referente a tempo final e/ou colocação, o atleta deverá enviar um
e!mail para contato@reierainhadomar.com.br, com CONTESTAÇÃO
RESULTADO no assunto em até no máximo 24h após o evento.

PREMIAÇÃO

FAIXA ETÁRIA NATAÇÃO

Os 3 (três) primeiros
gerais feminino e
masculino receberão
troféu em pódio na arena.

FAIXA ETÁRIA CORRIDA

25 a 29 anos

25 a 29 anos

Os 3 (três) primeiros
feminino e masculino de
cada faixa etária deverão
retirar seu medalhão em
local sinalizado na
arena.

30 a 34 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

45 a 49 anos

50 a 54 anos

50 a 54 anos

55 a 59 anos

55 a 59 anos

A modalidade Super
Challenge 10K não tem
premiação faixa etária,
apenas geral.

60 a 64 anos

60 a 64 anos

65 a 69 anos

65 a 69 anos

70+

70+

Todos os (as) atletas que
concluírem o percurso
receberão medalha
finisher.

14 A 19 anos
20

a 24 anos

14 A 16 anos
17

a 19 anos

20 a 24 anos

PREMIAÇÃO KIDS
Os 3 (três) primeiros colocados gerais feminino e masculino de cada
prova kids deverão retirar seu medalhão em local sinalizado na
arena.
A prova de Kids Run com distância de 100 m é apenas participativa;
não havendo premiação no pódio, apenas medalha finisher.
Todos os (as) atletas kids que cruzarem a linha de chegada de forma
legal receberão medalha finisher.

DESCLASSIFICAÇÃO DO ATLETA QUE :
_Utilizar!se de qualquer meio auxiliar de transporte no percurso;
_Iniciar a prova antes ou após o horário definido pela
organização;
_Finalizar a prova após o horário de corte estabelecido no
regulamento;
_“Cortar caminho” de maneira intencional ou não intencional;
_Desrespeitar os árbitros ou qualquer membro da equipe
organizadora.

DESEJAMOS MUITO ALTO ASTRAL NA SUA EXPERIÊNCIA RRM!
Somos 4K no maior festival de águas abertas e esportes de praia do
Brasil e estamos de volta a Copacabana.
Agradecemos pela sua presença e por você fazer parte da nossa
história.
Marque a gente nas suas postagens. Vamos adorar sentir a energia da
sua conquista!
#REIERAINHADOMAR
@reierainhadomar

