
 

XVIII TRAVESSIA DO RIBEIRO DE NATAÇÃO 

16/10 (3Km)  

Praia Central de Bombinhas (em frente ao Hotel Vila do Farol), Bombinhas, SC, Brasil 

INFORMAÇÕES GERAIS 

A evento será na Praia Central de Bombinhas (em frente ao Hotel Vila do Farol) com 

largada da prova prevista para as 8:00hs no canto esquerdo da Praia de Bombas, onde 

todo nadador inscrito deverá estar presente até 15 minutos antes da largada. A 

chegada será no meio da Praia Central de Bombinhas (em frente ao Hotel Vila do 

Farol). Os nadadores irão de "trenzinho" fornecido pela organização, até o local da lar  

O Kit será entregue na sexta feira a partir das 17:00 ate 20:00 no Camping Bombinhas 

na Rua da Tainha, n.470, e no dia do evento até as 08:00h na concentração. 

. Informações pelo telefone 48 98464-1365. 

- Está autorizado o uso de qualquer tipo de trajes e proibido o uso de flutuadores e 

propulsores. 

- Todos os nadadores são obrigados a contornar o percurso da prova estabelecido pela 

organização e nadar com a touca definida para a ordem de largada. 

INSCRIÇÕES 

- Ler o Regulamento. 

A inscrição para esta prova terá o seguinte custo: 

 

 



Para pagamento até 30/09/2021 – R$ 130,00 INDIVIDUAL COM KIT                    

(camiseta ,chip, Touca, brindes)  

Para pagamento até 01 a 10/10/2021 – R$ 150,00 INDIVIDUAL COM KIT           

(camiseta ,chip, Touca, brindes) 

Para pagamento até 11 a 15/10/2021 – R$ 180,00 INDIVIDUAL COM KIT           

(camiseta ,chip, Touca, brindes) 

  

Para pagamento até 30/09/2021 – R$ 100,00 INDIVIDUAL COM KIT IDOSO       

(camiseta ,chip, Touca, brindes)  

Para pagamento até 01 a 10/10/2021 – R$ 130,00 INDIVIDUAL COM KIT IDOSO 

(camiseta ,chip, Touca, brindes) 

Para pagamento até 11 a 15/10/2021 – R$ 150,00 INDIVIDUAL COM KIT IDOSO 

(camiseta ,chip, Touca, brindes) 

 

Para pagamento até 30/09/2021 – R$ 90,00 INDIVIDUAL COM KIT KIDS              

(camiseta ,chip, Touca, brindes)  

Para pagamento até 01 a 10/10/2021 – R$ 120,00 INDIVIDUAL COM KIT KIDS   

(camiseta ,chip, Touca, brindes) 

Para pagamento até 11 a 15/10/2021 – R$ 150,00 INDIVIDUAL COM KIT KIDS  

(camiseta ,chip, Touca, brindes) 

Kit é Composto.(Camiseta drifit, touca silicone, chip e brindes) 

O Kit será entregue na sexta feira a partir das 17:00 ate 20:00 no Camping 

Bombinhas na Rua da Tainha, n.470, e no dia do evento até as 08:00h na 

concentração. 

As dúvidas podem ser sanadas diretamente com a organização através do email: 

contato : joscorr@gmail.com ou whatsapp 48 99603-2211 

CATEGORIAS 

- As categorias serão divididas para masculino e feminino da seguinte maneira: 

11 a 13 anos - 14 a 16 anos – 17 a 19 anos. 

20 a 24 anos – 25 a 29 anos - 30 a 34 anos. 



35 a 39 anos – 40 a 44 anos - 45 a 49 anos. 

50 a 54 anos – 55 a 59 anos - 60 a 64 anos. 

65 a 69 anos – 70 a 74 anos – 75 anos ou mais – PPNE. 

- Para fins de inscrição em uma classe, prevalecerá a idade em 31/12/2021, conforme 

tabela acima. 

PREMIAÇÃO 

- Medalha de participação para todo o atleta que completar a prova. 

- Troféus para os 5 (cinco) primeiros colocados no geral masculino/feminino. 

- Troféus para os 5 (cinco) primeiros de cada categoria. 

- Os 5 (cinco) primeiros colocados no geral masculino/feminino não receberão Troféus 

nas categorias . 

OBSERVAÇÕES: 

Onde comer: 

Restaurante Pizzaria Sol de Bombinhas: www.facebook.com/SoldeBombinhas 

Onde ficar: 

Pousada Camping (hospedagem oficial) www.campingbombinhas.com.br 

Pousada Oceânica www.oceanicazimbros.com.br 

Camping: (47-91057785) /www.campingbombinhas.com.br 

Hotel Vila do Farol: /www.viladofarol.com.br 

Pousada Vila do Coral: /www.viladocoral.com.br 

Pousada Guarujá: /www.pousadaguaruja.com 


