
 

 

 

AMAZON CHALLENGE 30K 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º. A finalidade do Amazon Challenge 30k é percorrer à nado a distância de 

30Km pelas águas do Rio Negro entre as praias de Açutuba, na cidade de Iranduba e da Ponta 

Negra, em Manaus, de acordo com o presente regulamento. 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º. O Amazon Challenge 30k é uma realização da Associação Aquática 

Amazonas e faz parte de um evento (a ser completado). 

CAPÍTULO II 

DA PROVA 

Art. 3º. O Amazon Challenge 30k poderá ser realizado na categoria solo ou 

revezamento. 

Art. 4º. A largada da prova será na Praia de Açutuba, às 06h da manhã. 

Art. 5º. O atleta/equipe de revezamento será acompanhado por um barco escolta 

durante todo o percurso. 

Parágrafo único. A embarcação é individual. Na hipótese de dois ou mais 

atletas/equipes no mesmo dia, cada um será acompanhado por uma embarcação. 

Art. 6º. Na embarcação, será permitida a presença do piloto, do observador oficial 

e um técnico/responsável indicado pelo atleta/revezamento. 

§1º. Será permitido o embarque de fotógrafo, se contratado pelo atleta/equipe. 

§2º. Não será permitida a indicação de acompanhantes menores de 18 anos na 

data do nado. 

 

 

 



 

 

 

Art. 7º. O piloto, o observador e a embarcação serão disponibilizados pela 

Organização do evento, todos devidamente registrados e certificados em relação às normas 

exigidas pela legislação brasileira em vigor no momento do nado. 

Parágrafo único. Somente o observador designado pela Organização será 

reconhecido como observador oficial, devendo elaborar relatório completo e por escrito à 

comissão para ratificar a conclusão do nado. 

Art. 8º. No início do nado, o atleta/equipe deve indicar um contato de emergência, 

que deverá estar disponível no dia do nado. 

Art. 9º. O atleta poderá receber alimentação e/ou orientação de seu 

acompanhante ou demais membros embarcados da sua equipe, desde que não receba qualquer 

auxílio à flutuação ou ao seu deslocamento. 

§1º. A alimentação deve ser passada ao atleta “mão em mão” ou com o uso de 

vara de alimentação. 

Parágrafo único. Não é permitido o lançamento e/ou arremesso de qualquer 

objeto durante a prova. A ocorrência é passível de desclassificação. 

Art. 10. Toda alimentação e hidratação do atleta e acompanhante é de 

responsabilidade do atleta. 

Art. 11. Não será permitido o uso de equipamentos/trajes que facilitem a 

flutuabilidade. 

Art. 12. O nado estará concluído após a chegada do atleta na Praia da Ponta Negra, 

em Manaus. 

Parágrafo único. Após a chegada do atleta em terra firme o atleta deverá ficar em 

pé e após o observador emitirá um aviso sonoro informando a conclusão do nado. 

Art. 13. O nado possui tempo limite de 12 (doze) horas pois deve ser realizado 

durante o dia, com luz natural.  

 

 



 

 

 

Art. 14. O nado será registrado em livro próprio da Associação Aquática 

Amazonas, com um número único. 

DO NADO SOLO 

Art. 15. O atleta deve ter a partir de 16 anos (no dia do nado) para realizar o nado 

na categoria SOLO. 

Parágrafo único. No caso de menores de 18 anos, será necessária a autorização 

dos pais/responsável. 

Art. 16. O nadador que concluir o nado com sucesso, faz jus a um troféu e um 

certificado de conclusão. 

DA EQUIPE DE REVEZAMENTO 

Art. 17. Cada equipe deve ser formada pelo número mínimo de 02 (dois) e o 

número máximo de 04 (quatro) atletas, sem distinção de idade. 

§1º. As equipes serão divididas em masculina, feminina e mista. 

Art. 18. Podem participar da equipe de revezamento, atletas a partir de 16 anos 

de idade, no dia do nado. 

§1º. No caso de menores de 18 anos, será necessária a autorização dos 

pais/responsável. 

Art. 19. A equipe deverá indicar um capitão. 

Art. 20. Antes do início do nado, a equipe deve apresentar o nome e a ordem dos 

atletas. Após o início, não poderá haver substituição ou alteração dos mesmos. 

Parágrafo único. A ordem deve ser mantida durante todo o nado. É proibida a 

troca de posição entre os membros da equipe. 

Art. 21. Cada atleta deve nadar por 01 (uma) hora. 

 

 

 



 

 

 

§1º. Ao término dos 60 minutos, o observador oficial emitirá um sinal sonoro 

indicando a troca entre os nadadores da equipe. 

§2º. Para efetivar a troca, o atleta deve entrar na água e efetuar o toque no 

nadador O toque deverá ser feito acima da superfície da água, na região entre o cotovelo e a 

ponta dos dedos das mãos. 

§3º. Enquanto o nadador que completou o seu nado estiver embarcando, o atleta 

que está na água deve aguardar próximo ao barco, sem apoiar/encostar, devendo iniciar após o 

sinal sonoro do observador oficial. 

Art. 22. A equipe que concluir o nado com sucesso, faz jus a um troféu e um 

certificado de conclusão por atleta. 

Art. 23. O Observador tem poder de interromper o nado a qualquer momento, 

caso julgue prudente, seja por questões de segurança ou para preservar a saúde e a integridade 

física tanto da equipe participante quanto da equipe de apoio. A decisão do Observador é 

soberana. 

CAPÍTULO III 

DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO 

Art. 24. Para participar do Amazon Challenge 30K, o atleta deve preencher 

corretamente os formulários e enviá-los digitalmente à Associação Aquática Amazonas, para 

análise juntamente com Atestado médico e Declaração de apto por um técnico. 

Art. 25. A Organização possui plenos poderes para examinar criticamente e 

aceitar, solicitar esclarecimentos ou recusar, se necessário, os pedidos para realização do nado. 

DOS VALORES 

Art. 26. O valor do nado para a temporada de 2020 deverá ser pago em REAIS, 

conforme tabela abaixo: 

 

 

 



 

 

 

NADO SOLO – R$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais) 

Incluso: 

Barco de Escolta 

Observador 

Sistema de rastreamento 

Touca Personalizada 

Camisa Personalizada 

Troféu (ao completar) 

Certificado (ao completar) 

 

NADO REVEZAMENTO – R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) 

Incluso: 

Barco de Escolta 

Observador 

 Sistema de rastreamento 

Touca Personalizada 

Camisa Personalizada 

Troféu (aos que completarem) 

Certificado (aos que completarem) 

 

DA RESERVA 

Art. 27. A reserva será efetuada, após a aprovação do pedido de inscrição, 

mediante a efetivação do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o restante até 10 dias 

antes do dia do nado em favor da Associação Aquática Amazonas. 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 28. Após a apresentação de todos os documentos disponíveis no site e o 

comprovante de pagamento, será agendada uma “janela” de 03 (três) dias para a realização do 

nado. 

Art. 29. Casos omissos serão resolvidos pela Organização do evento/Associação 

Aquática Amazonas. 

 


