
ACQUAFEST CAMINHOS DO MAR

[GUIA DO ATLETA]





AcquaFest é o festival esportivo pra quem
curte água e boas vibrações, e está sempre
com disposição pra competir! Equilibrando
desafio, natureza e segurança, o circuito tem
provas de Natação em Águas Abertas e
Aquathlon, que oferecem todo o suporte pra
que você dê o seu melhor.

A etapa Travessia chega ao Parque Caminhos
do Mar pela primeira vez. Escolha sua
distância, caia nessas águas onde cada braçada
conta e sinta a transformação!

[ACQUAFEST]
GERAL



GERAL

LOCALIZAÇÃO

Local: Parque Caminhos do Mar – Rodovia Caminho do Mar, 
42 – São Bernardo do Campo/SP

No WAZE, busque por Parque Caminhos do Mar

[ACQUAFEST]

https://goo.gl/maps/jSch8n8kDCbdetgj9


DIFERENCIAIS DO LOCAL

GERAL

LOCAL FECHADO
Percurso em área preservada e com acesso restrito.

ÁGUA LIMPA
Balneabilidade.

ATRAÇÕES DO PARQUE
Trilhas, paisagens, história e natureza.

[ACQUAFEST]



SERVIÇOS

GERAL

ESTACIONAMENTO DENTRO DO PARQUE
Abertura às 05h00 para atletas. R$ 20,00 por veículo.

FOOD TRUCK
Opções de alimentação no local.

BANHEIROS
Banheiro no estacionamento com acessibilidade.

[ACQUAFEST]



Cobertura fotográfica pela FOTOP.

SERVIÇOS

GERAL

[ACQUAFEST]



VACINAÇÃO
Todos devem apresentar comprovante de vacinação contra 
a COVID-19. Acesse em: https://conectesus.saude.gov.br/

MÁSCARA
Obrigatória em todos os momentos do evento 

(exceto na água).

ACOMPANHANTES
Não recomendamos que os participantes levem acompanhantes.

EVENTO SEGURO

GERAL

[ACQUAFEST]

https://conectesus.saude.gov.br/
https://triathlonsp.org.br/arquivos/ADM/TSP_DOC2021-0901a_RECOMENDA%C3%87%C3%95ES_COVID19_FLEXIBILIZA%C3%87%C3%83O.pdf


NUBLADO
Mínima de 14° | Máxima de 18°

PREVISÃO DO TEMPO

[ACQUAFEST]
GERAL

SOL COM NUVENS
Mínima de 13° | Máxima de 21°

20 (SÁBADO) 21 (DOMINGO)



21°C
Uso da roupa de borracha (wetsuit) liberado.

TEMPERATURA DA ÁGUA

GERAL

[ACQUAFEST]



O QUE VEM
• Touca de natação
• Medalha de participação (entregue após a conclusão)

ONDE 
No mesmo local da competição (Parque Caminhos do Mar).

Retirada de KIT para terceiros: levar uma cópia (digital) do documento de 
identificação do participante + o comprovante de vacinação. 

ENTREGA DO KIT

[ACQUAFEST]
GERAL



750m  |  1500m  |  3000m 

PROVAS

GERAL

[ACQUAFEST]



PERGUNTAS

Alguma dúvida até aqui?

GERAL

[ACQUAFEST]





18.NOV (QUINTA-FEIRA)

• 20h00 às 20h30 – Briefing Técnico Online 
https://www.instagram.com/tubigsports/

20.NOV (SÁBADO)

• 05h30 às 14h00 – Entrega de Kits

PROGRAMAÇÃO

[ACQUAFEST]
750m

https://www.instagram.com/tubigsports/


21.NOV (DOMINGO)

• 08h30 às 09h45 – Entrega de Kits 
• 10h00 – Largada Travessia 750m
• 12h30 – Premiação 

PROGRAMAÇÃO
750m

[ACQUAFEST]



PERCURSO 750m
1 volta nas boias 3 e 4



• Participação: Medalha para todos que completarem a 
competição.

• TOP 3: Troféu para os 3 melhores no geral.

• Equipe (Assessoria): Troféu para a equipe com mais participantes 
(somando todas as competições do evento).

PREMIAÇÃO

[ACQUAFEST]
750m



Alguma dúvida sobre a prova?

PERGUNTAS

[ACQUAFEST]
750m





18.NOV (QUINTA-FEIRA)

• 20h00 às 20h30 – Briefing Técnico Online 
https://www.instagram.com/tubigsports/

20.NOV (SÁBADO)

• 05h30 às 14h00 – Entrega de Kits

PROGRAMAÇÃO

[ACQUAFEST]
1500m

https://www.instagram.com/tubigsports/


21.NOV (DOMINGO)

• 08h30 às 09h45 – Entrega de Kits 
• 10h30 – Largada 
• 12h30 – Premiação

PROGRAMAÇÃO
1500m

[ACQUAFEST]



PERCURSO 1500m
1 volta nas boias 5 e 6



• Participação: Medalha para todos que completarem a 
competição.

• TOP 3: Troféu para os 3 melhores no geral.

• Equipe (Assessoria): Troféu para a equipe com mais participantes 
(somando todas as competições do evento).

PREMIAÇÃO

[ACQUAFEST]
1500m



Alguma dúvida sobre a prova?

PERGUNTAS

[ACQUAFEST]
1500m





18.NOV (QUINTA-FEIRA)

• 20h00 às 20h30 – Briefing Técnico Online 
https://www.instagram.com/tubigsports/

20.NOV (SÁBADO)

• 05h30 às 14h00 – Entrega de Kits

PROGRAMAÇÃO

[ACQUAFEST]
3000m

https://www.instagram.com/tubigsports/


21.NOV (DOMINGO)

• 08h30 às 09h45 – Entrega de Kits 
• 11h30 – Largada 
• 13h00 – Premiação

PROGRAMAÇÃO
3000m

[ACQUAFEST]



PERCURSO 1500m
2 voltas nas boias 5 e 6



• Participação: Medalha para todos que completarem a 
competição.

• TOP 3: Troféu para os 3 melhores no geral.

• Equipe (Assessoria): Troféu para a equipe com mais participantes 
(somando todas as competições do evento).

PREMIAÇÃO

[ACQUAFEST]
3000m



Alguma dúvida sobre a prova?

PERGUNTAS

[ACQUAFEST]
3000m





@parquecaminhosdomar

As provas acontecem dentro do Parque Caminhos do Mar,
um lugar incrível, cercado de história e natureza. Todos os 

participantes têm o ingresso para o parque incluso na inscrição.

PARCEIROS

[BLUE]



@awisuperfoods

A Awí é parceira do evento! No pós-prova, você vai provar o açaí 
que, além de saborosíssimo, é rico em vitaminas e minerais. A 

pedida perfeita pra recarregar as energias! 💪💪💪

PARCEIROS

[BLUE]



@mysafesport

Todos os atletas competirão com seguro do My Safe Sport,
programa de assistência único no Brasil e referência em 

identificação, seguros e benefícios essenciais para o atleta!

PARCEIROS

[BLUE]



O IBIS São Bernardo é o hotel oficial do evento. Nele, os 
participantes têm early breakfast (café da manhã às 05h00), late 
check out (saída às 14h00) e valores especiais. Benefícios válidos 

também no IBIS Budget e no Aparthotel Adagio São Bernardo!

PARCEIROS

[BLUE]



[SOCIAL]
DOAÇÃO



OBRIGADO!

ENTRE PARA O NOSSO
GRUPO DE WHATSAPP

@gustavoabade

@tubigsports


