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O Desafio Virtual Natação em Águas Abertas é uma prova de natação em águas abertas               

com distâncias de 5.000, 3.000 e 1.500, onde cada participante nada em sua praia (seja no                

mar, rios ou lagos) de forma individual, de qualquer lugar do mundo, e registra seu tempo e                 

distância percorrida de forma virtual por meio de celular e/ou relógio com gps. 

 

1. DA PROVA 
 
1.1. A Edição 2020 será realizada no período de 01/08/2020 a 30/09/2020 com provas de              

5.000,  3.000 e 1.500 metros. 

1.2. O atleta nadará em sua praia desejada e deverá marcar seu tempo e distância              

utilizando algum aplicativo de celular (Strava, Relieve, etc.) ou relógio com GPS            

(Polar, Garmin, etc.). 

1.3. Esse registro deverá ser realizado no período da competição, de 01/08/2020 até            

30/09/2020. 

1.4. Para validar a participação, o atleta deverá publicar no Feed do Instagram uma             

foto/selfie do local nadado e outra foto/print do aplicativo e/ou relógio com a distância              

e o tempo registrados marcando os perfis @pdaesportes e @amor_pela_natacao e           

seguir estes perfis. 

1.5. Além da publicação no Instagram todo atleta deverá realizar seu cadastro no            

formulário específico disponível no site www.pdaesportes.com.br/desafiovirtual. 

1.6. É obrigatório o cumprimento do percurso (metragem) mínimo da distância disputada. 

1.6.1. Mesmo com o registro da distância não exata pelos aplicativos, quando           

registrado alguns metros a mais, valerá o tempo total registrado pelo           

aplicativo. 

1.7. O atleta poderá cadastrar tempos em todas as distâncias, necessitando de um            

cadastro e postagem individual para cada prova que deseja participar. 

1.7.1. É possível atualizar seus tempos durante o período aberto da competição           

necessitando realizar uma nova postagem no Instagram e um novo cadastro           

no formulário da prova. 
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2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1. A participação na Edição 2020 é gratuita e aberta a todas as pessoas aptas a               

prática da natação e em perfeitas condições de saúde. 

2.2. As inscrições/registro das atividades deverão ser realizadas através de formulário          

digital disponibilizado no site www.pdaesportes.com.br/desafiovirtual e de acordo        

com as instruções dos itens 1.4 e 1.5. 

2.3. O preenchimento da inscrição é de inteira responsabilidade do atleta e estará            

sujeito à desclassificação o atleta que eventualmente inserir informações incorretas          

ou em desacordo com as regras do Desafio Virtual. 

2.4. As inscrições serão encerradas no dia 30/09/2020 às 23:59. 

2.5. Toda e qualquer reclamação referente as inscrições, somente será aceita se           

realizada através do e-mail falecom@pdaesportes.com.br. 

2.6. Ao realizar sua inscrição, o atleta afirma estar de acordo com o regulamento da              

competição vigente. 

 

3. DAS CATEGORIAS 

 

3.1. Todos os atletas nadarão em suas respectivas categorias no naipe feminino ou            

masculino (provas individuais). 

3.2. É considerada a idade do atleta no dia 31/12/2020. 

 

CATEGORIA IDADE NASCIDOS ENTRE 

INFANTIL 10 a 13 anos 01/01/2007 a 31/12/2010 

JUVENIL 14 a 16 anos 01/01/2004 a 31/12/2006 

JÚNIOR 17 a 19 anos 01/01/2001 a 31/12/2003 

SENIOR 20 a 24 anos 01/01/1996 a 31/12/2000 

MASTER I 25 a 29 anos 01/01/1991 a 31/12/1995 

MASTER II 30 a 34 anos 01/01/1986 a 31/12/1990 

MASTER III 35 a 39 anos 01/01/1981 a 31/12/1985 

MASTER IV 40 a 44 anos 01/01/1976 a 31/12/1980 
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MASTER V 45 a 49 anos 01/01/1971 a 31/12/1975 

MASTER VI 50 a 54 anos 01/01/1966 a 31/12/1970 

MASTER VII 55 a 59 anos 01/01/1961 a 31/12/1965 

MASTER VIII 60 a 64 anos 01/01/1956 a 31/12/1960 

MASTER IX 65 a 69 anos 01/01/1951 a 31/12/1955 

MASTER X + 70 anos Até 31/12/1950 

PCD* Absoluto Até 31/12/2010 

 

4. DA PREMIAÇÃO 
 

4.1. Serão premiados os campeões absolutos (1º lugar), masculino e feminino, das           

provas de 5.000, 3.000 e 1.500 metros. 

4.2. A premiação será um Kit composto por: 

● Um Troféu do evento; 

● Uma (01) camiseta da Amor Pela Natação da coleção Eu Nado no Mar com a               

distância da prova respectiva; e 

● Uma (01) inscrição para uma etapa do Circuito Ocean | Natação em Águas             

Abertas da Temporada 2021. 

4.3. Todos os atletas participantes concorrerão a um (01) pacote de inscrição para as             

cinco (05) etapas do Circuito Ocean | Natação em Águas Abertas da Temporada             

2021. 

4.3.1. O sorteio será realizado no dia 03/10/2020 antes da live, valendo um            

número de sorteio para cada atleta participante e com resultado validado.  

4.4. Os resultados parciais serão publicados no site       

www.pdaesportes.com.br/desafiovirtual e atualizados semanalmente, ficando oculto      

nos últimos 10 dias de prova. 

4.5. Será realizado uma live no Instagram @pdaesportes no dia 03/10/2020 às 17 horas             

(horário de Brasília) para divulgarmos os campeões de cada prova e conversarmos            

com esses atletas. 

4.6. O resultado final será publicado no dia 03/10/2020, organizados em categoria, após            

o encerramento da live. 
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5. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

5.1. Todo atleta deverá respeitar os protocolos sanitários em relação a Covid-19 e as             

possíveis restrições de circulação e/ou aglomerações impostas em suas cidades. 

5.2. Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de seus            

patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos equipamentos         

e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o            

motivo, nem tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que           

porventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a participação nos          

eventos.  

 

6. DA ORGANIZAÇÃO 

 

6.1. O Desafio Virtual Natação em Águas Abertas, bem como sua marca, é de             

propriedade da PDA Esportes. 

6.2. A PDA Esportes é responsável por toda a organização, premiação, elaboração do            

regulamento específico e homologação dos resultados das provas. 

6.3. Fica autorizado o uso de imagem de todos os atletas participantes em todo e              

qualquer material promocional e/ou institucional da PDA Esportes, bem como redes           

sociais, sites e qualquer outro meio de comunicação. 
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