
BLUE SERIES CAMINHOS DO MAR

[GUIA DO ATLETA]



BLUE SERIES é o circuito de Triathlon,
Duathlon e Aquabike que traz ao Brasil a
qualidade do universo World Triathlon.
Inspirado nos mundiais, e utilizando suas
mesmas distâncias e regras, o BLUE é o
circuito ideal para atletas iniciantes ou
experientes. Uma imersão na experiência
do tapete azul, com direito a um toque de
originalidade no Desafio BLUEMAN.

Primeiro circuito de Triathlon realizado no
Parque Caminhos do Mar (2021), o BLUE é
pioneiro neste que é um dos locais mais
desejados do #NadaPedalaCorre em SP, com
natureza exuberante e segurança total. Esta
será a nossa segunda etapa no Parque.

[BLUE]
GERAL



GERAL

LOCALIZAÇÃO

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

No WAZE, busque por Parque Caminhos do Mar

[BLUE]

https://goo.gl/maps/jSch8n8kDCbdetgj9


DIFERENCIAIS DO LOCAL

GERAL

PERCURSO FECHADO
Percurso de ciclismo sem trânsito.

ÁGUA LIMPA
Balneabilidade.

ATRAÇÕES DO PARQUE
Trilhas, paisagens, história e natureza.

[BLUE]



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.

[BLUE]



ESTACIONAMENTO COBRADO 
EM DINHEIRO

O estacionamento do local é cobrado em 
dinheiro (R$ 20,00 por veículo). Esteja 
preparado e facilite o troco. Assim, fica 

tudo mais rápido e o evento flui melhor. 
☺

DICAS E INFORMAÇÕES
GERAL

[BLUE]



EVITE ATOLAMENTOS

DICA: Ao estacionar, procure parar de ré,
deixando a roda da frente na canaleta de concreto.

DICAS E INFORMAÇÕES
GERAL

[BLUE]



INGRESSO INCLUSO NA INSCRIÇÃO

O ingresso para o parque está incluso na 
sua inscrição. Depois da prova, você 

poderá entrar e aproveitar! ☺

Como a arena da prova fica antes da 
entrada, os acompanhantes não 

precisam de ingresso para ver largada, 
chegada e premiação. 

DICAS E INFORMAÇÕES
GERAL

[BLUE]



PROIBIDA A ENTRADA DE PETS

Sabemos que os pets são como parte da 
família. Normalmente eles são muito 

bem-vindos nas nossas provas! 🐶❤️

Porém, como o Caminhos do Mar é uma 
Unidade de Conservação (UC), a presença 

deles pode causar riscos tanto para a 
biodiversidade do parque, quanto para o 

próprio pet. Contamos com a sua 
compreensão.

DICAS E INFORMAÇÕES
GERAL

[BLUE]



É PROIBIDO FUMAR NO PARQUE

Por ser um parque público e uma Unidade 
de Conservação (UC), é proibido fumar no

local.

DICAS E INFORMAÇÕES
GERAL

[BLUE]



DESCARTE ADEQUADO

Use as áreas de descarte adequadas, 
localizadas próximo aos pontos de 

hidratação - 50m antes e 50m depois, 
para descartar todo o lixo produzido 

durante a sua corrida (copos, 
embalagens, etc.)

DICAS E INFORMAÇÕES
GERAL

[BLUE]



Cobertura fotográfica pela FOTOP.

SERVIÇOS

GERAL

[BLUE]



VACINAÇÃO
Todos devem apresentar comprovante de vacinação contra 

a COVID-19 no momento da retirada do kit.
Acesse em: https://conectesus.saude.gov.br/

MÁSCARA
Uso opcional para todos.

EVENTO SEGURO

GERAL

[BLUE]

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


PREVISÃO DO TEMPO

[BLUE]
GERAL

SOL COM NUVENS, PERÍODOS DE 
NUBLADO E CHANCE DE CHUVA

Mínima de 19° | Máxima de 25°

13 (DOMINGO)



22°C
Uso da roupa de borracha (wetsuit) liberado.

TEMPERATURA DA ÁGUA

GERAL

[BLUE]



O QUE VEM

• Touca de natação
• Número de peito
• Adesivos de identificação 

(capacete e bike)
• Camiseta BLUE CAMINHOS 

DO MAR modelo Blueseventy
• Medalha de participação 

(entregue após a conclusão)

ENTREGA DO KIT

[BLUE]
GERAL



11 (SEXTA-FEIRA)
Das 11h00 às 19h00
Decathlon Morumbi 

Av. Duquesa de Goiás, 381 – São Paulo/SP

12 (SÁBADO)
Das 11h00 às 19h00

Decathlon São Bernardo do Campo 
Av. Pereira Barreto, 1500 – Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP

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

ENTREGA DO KIT

[BLUE]
GERAL

https://www.waze.com/en/live-map/directions/decathlon-av.-duquesa-de-goias-381-sao-paulo?utm_campaign=default&utm_medium=lm_share_location&utm_source=waze_website&to=place.w.205325852.2053258519.324210
https://www.waze.com/en/live-map/directions/decathlon-av.-pereira-barreto-1500-sao-bernardo-do-campo?utm_campaign=default&utm_medium=lm_share_location&utm_source=waze_website&to=place.w.205456923.2054241551.4086933


Camisa de ciclismo oficial do circuito BLUE Series e do BLUE Long Distance. 
Disponível como item adicional nas inscrições e na loja oficial da TUBIG SPORTS 

(presente em todos os nossos eventos).

JERSEY OFICIAL BLUE
GERAL

[BLUE]



SPRINT 
750m de natação + 20km de ciclismo + 5km de corrida

STANDARD 
1500m de natação + 40km de ciclismo + 10km de corrida

DESAFIO BLUEMAN 
Sprint + Standard

PROVAS E PERCURSOS

GERAL

[BLUE]



PERGUNTAS

Alguma dúvida até aqui?

GERAL

[BLUE]





10.MAR (QUINTA-FEIRA)

• 20h00 às 20h45 – Bate-Papo Online 
https://www.instagram.com/tubigsports/

11.MAR (SEXTA-FEIRA)

• 11h00 às 19h00 – Entrega de Kits (Decathlon Morumbi)

12.MAR (SÁBADO)

• 11h00 às 19h00 – Entrega de Kits (Decathlon SBC)

PROGRAMAÇÃO

[BLUE]
Sprint

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


13.MAR (DOMINGO)

• 05h30 às 06h30 – Entrega de Kits (casos pré-reservados)
• 05h30 às 06h45 – Transição Aberta 
• 07h00 – Largada Categorias Masculino e BLUEMAN (todos)
• 07h03 – Largada Categorias Feminino e Revezamento
• 09h15 – Premiação

PROGRAMAÇÃO
Sprint

[BLUE]



NATAÇÃO 
750m em 1 (uma) volta

CICLISMO
20km em 3 (três) voltas

CORRIDA  
5km em 2 (duas) voltas

PERCURSO

Sprint

[BLUE]



NATAÇÃO | 750m



Transição Natação x Ciclismo

Enduro

[SUPER TRI]

TRANSIÇÃO
Natação x Ciclismo



CICLISMO | 6,7km | 3 voltas
Anti-horário



Transição Natação x Ciclismo

Enduro

[SUPER TRI]

TRANSIÇÃO
Ciclismo x Corrida



CORRIDA | 2,5km | 2 voltas



TRANSIÇÃO NUMERADA
O local do atleta na transição é pré-definido, estando designado

com a sua respectiva numeração.

LOCALIZAÇÃO DO CHIP
O chip de cada atleta estará disponível em sua caixa numerada

na área de transição.

DEVOLUÇÃO DO CHIP
Após a prova, o atleta deve devolver o chip para o

STAFF para realizar o bike check out.

TRANSIÇÃO & CHIP

Sprint

[BLUE]



VÁCUO
O vácuo é permitido (inclusive entre atletas de gêneros diferentes).

Mas o atleta não deve usar o clipe quando estiver em área de vácuo.

TIPOS DE BIKE
É permitido participar com qualquer tipo de bike 

(Estrada, Contrarrelógio e MTB).

REGRAS

Sprint

[BLUE]



DESCARTE
O descarte de material deve ser feito apenas na área de descarte.

TRANSIÇÃO
Todo equipamento do atleta deve ficar em sua caixa numerada.

PENALTY BOX
Haverá apenas uma área de Penalty Box, localizada no percurso 

de corrida. Todas as penalidades devem ser cumpridas nela.

REGRAS

Sprint

[BLUE]



CATEGORIA MTB
Não há divisão por idade, e os atletas devem competir 

com pneus de largura superior a 3cm.

CATEGORIA MILITAR
Não há divisão por idade. Categoria para militares da 

reserva ou da ativa.

REVEZAMENTO
O atleta que correr deve usar o número de peito, 

e o atleta que pedalar deve usar os adesivos de capacete e bike.

REGRAS

Sprint

[BLUE]



10 segundos no Penalty Box.

PENALIZAÇÃO COM CARTÃO AMARELO

Sprint

[BLUE]



• Participação: Medalha para todos que completarem a 
competição.

• TOP 3: Troféu para os 3 melhores de cada categoria.

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

PREMIAÇÃO

[BLUE]
Sprint



Alguma dúvida sobre o Sprint?

PERGUNTAS

[BLUE]
Sprint





10.MAR (QUINTA-FEIRA)

• 20h00 às 20h45 – Bate-Papo Online 
https://www.instagram.com/tubigsports/

11.MAR (SEXTA-FEIRA)

• 11h00 às 19h00 – Entrega de Kits (Decathlon Morumbi)

12.MAR (SÁBADO)

• 11h00 às 19h00 – Entrega de Kits (Decathlon SBC)

PROGRAMAÇÃO

[BLUE]
Standard

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


13.MAR (DOMINGO)

• 06h30 às 08h30 – Entrega de Kits (casos pré-reservados)
• 07h05 às 08h45 – Transição Aberta 
• 09h00 – Largada Categorias Masculino e BLUEMAN (todos)
• 09h03 – Largada Categorias Feminina
• 12h15 – Premiação

PROGRAMAÇÃO
Standard

[BLUE]



NATAÇÃO 
1500m em 2 (duas) voltas

CICLISMO
40km em 6 (seis) voltas

CORRIDA  
10km em 4 (quatro) voltas

PERCURSO

Standard

[BLUE]



NATAÇÃO | 750m | 2 VOLTAS



Transição Natação x Ciclismo

Enduro

[SUPER TRI]

TRANSIÇÃO
Natação x Ciclismo



CICLISMO | 6,7km | 6 voltas
Anti-horário



Transição Natação x Ciclismo

Enduro

[SUPER TRI]

TRANSIÇÃO
Ciclismo x Corrida



CORRIDA | 2,5km | 4 voltas



TRANSIÇÃO NUMERADA
O local do atleta na transição é pré-definido, estando designado

com a sua respectiva numeração.

LOCALIZAÇÃO DO CHIP
O chip de cada atleta estará disponível em sua caixa numerada

na área de transição.

DEVOLUÇÃO DO CHIP
Após a prova, o atleta deve devolver o chip para o

STAFF para realizar o bike check out.

TRANSIÇÃO & CHIP

Standard

[BLUE]



VÁCUO
O vácuo é proibido no Standard.

DISTÂNCIA
A distância considerada para a regra do vácuo será de 12 metros,

com tempo de 20 segundos permitido para efetuar a ultrapassagem.

TIPOS DE BIKE
É permitido participar com qualquer tipo de bike 

(Estrada, Contrarrelógio e MTB).

REGRAS

[BLUE]
Standard



2 minutos no Penalty Box no Ciclismo.

PENALIZAÇÃO PELO USO DE VÁCUO

[BLUE]
Standard



DESCARTE
O descarte de material deve ser feito apenas na área de descarte.

TRANSIÇÃO
Todo equipamento do atleta deve ficar em sua caixa numerada.

PENALTY BOX
Haverá Penalty Box localizada nos percursos do ciclismo e  

de corrida. As penalidades devem ser cumpridas nelas.

REGRAS

Standard

[BLUE]



15 segundos no Penalty Box.

PENALIZAÇÃO COM CARTÃO AMARELO

Standard

[BLUE]



• Participação: Medalha para todos que completarem a 
competição.

• TOP 3: Troféu para os 3 melhores de cada categoria.

• Premiação Especial: Troféus para melhor natação, melhor 
ciclismo e melhor corrida (no masculino e no feminino).

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

PREMIAÇÃO

[BLUE]
Standard



A Blueseventy vai premiar a melhor natação (masculina e feminina) 
da prova Standard com a sua Bermuda de Neoprene Lift, produto 
top de linha (como tudo o que a Blueseventy produz) e que custa 

mais de R$ 1.500,00!

PREMIAÇÃO BLUESEVENTY

[BLUE]
Standard



Alguma dúvida sobre o Standard?

PERGUNTAS

Standard

[BLUE]





No Desafio BLUEMAN, o atleta encara as duas distâncias na 
sequência (Sprint + Standard) e entra para o seleto grupo BLUEMAN.

DESAFIO BLUEMAN

BLUEMAN

[BLUE]



10.MAR (QUINTA-FEIRA)

• 20h00 às 20h45 – Bate-Papo Online 
https://www.instagram.com/tubigsports/

11.MAR (SEXTA-FEIRA)

• 11h00 às 19h00 – Entrega de Kits (Decathlon Morumbi)

12.MAR (SÁBADO)

• 11h00 às 19h00 – Entrega de Kits (Decathlon SBC)

PROGRAMAÇÃO

[BLUE]
BLUEMAN

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


13.MAR (DOMINGO)

• 05h30 às 06h30 – Entrega de Kits (casos pré-reservados)
• 05h30 às 06h45 – Transição Aberta 
• 07h00 – Largada Sprint
• 09h00 – Largada Standard
• 12h15 – Premiação

PROGRAMAÇÃO
BLUEMAN

[BLUE]



• Os atletas terão 2 chips, que devem ser usados juntos (um em 
cada tornozelo) durante as duas provas.

• Atletas do Desafio serão identificados com números a partir de 
51.

• No mais, o Desafio BLUEMAN segue as respectivas regras das 
provas Sprint e Standard. O atleta inscrito no Desafio deve 
conhecer as particularidades de cada uma delas. 

REGRAS

BLUEMAN

[BLUE]



Além das premiações referentes às provas Sprint e Standard, 
os atletas do Desafio ainda têm:

• Participação: Medalha BLUEMAN para quem completar as duas 
distâncias.

• Premiação BLUEMAN: Troféu BLUEMAN para os 3 melhores (no 
masculino e no feminino) somando o tempo das duas distâncias.

PREMIAÇÃO

BLUEMAN

[BLUE]



Alguma dúvida sobre o Desafio BLUEMAN?

PERGUNTAS

BLUEMAN

[BLUE]



[BLUE ALPHA]
INFANTIL



@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]



@blueseventybrasil
A Blueseventy, uma das melhores marcas para esportes aquáticos no mundo, é 

parceira do BLUE! Nesta etapa, além de fornecer a camiseta do kit, a B70 vai 
premiar a melhor natação da prova Standard. 

PARCEIROS

[BLUE]



CUPONS DE DESCONTO

Com nosso cupom de desconto BLUELIFT30, a partir do dia 14 até o fim de março 
você terá 30% de desconto pra comprar a sua Bermuda de Neoprene Lift.

E com o nosso cupom exclusivo, você ainda tem 10% de desconto na compra de 
qualquer produto no site da Blueseventy Brasil: BLUE10

https://www.blueseventybrasil.com.br/

PARCEIROS

[BLUE]

https://www.blueseventybrasil.com.br/


@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

DOE SEU EQUIPAMENTO ESPORTIVO

Desapegue do que você não usa mais e ajude quem precisa!

Este evento é um ponto de arrecadação da campanha 
Projeto Triathlon Solidário.

triathlonsp.org.br



OBRIGADO!

ENTRE PARA O NOSSO
GRUPO DE WHATSAPP

@gustavoabade

@tubigsports


