
BLUE SERIES INDAIATUBA

[GUIA DO ATLETA]



BLUE SERIES é o circuito de Triathlon,
Duathlon, Aquathlon 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.

Realizada no Parque do Mirim desde 2019, a
etapa Indaiatuba tornou-se uma das mais
aguardadas do circuito. Bem-vindos a um
percurso diferenciado, com ótimo asfalto,
cercado por natureza e pela ótima estrutura
do Parque, perfeita também para a família.
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GERAL



LOCAL

Parque do Mirim – Indaiatuba/SP

No WAZE, busque por Parque do Mirim
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https://ul.waze.com/ul?place=ChIJ49EeJVS1yJQRX1cvVpQ5Hek&ll=-23.03644090%2C-47.20333700&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location


DIFERENCIAIS DO LOCAL

PERCURSO FECHADO
Percurso sem trânsito e 100% seguro.

ESTRUTURA DO PARQUE
Asfalto em ótimas condições, água limpa, 

Estacionamento amplo, restaurante, banheiros, quadras, área de 
recreação para as crianças menores, natureza e ar puro.
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17.MAI (TERÇA-FEIRA)

• 20h00  – Publicação do Guia do Atleta e Startlist Provisória
https://tubig.com.br/blueseries/indaiatuba/

18.MAI (QUARTA-FEIRA)

• 20h00  – Encerramento das inscrições online (a menos que as 
vagas se esgotem antes)

PROGRAMAÇÃO
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https://tubig.com.br/blueseries/indaiatuba/


19.MAI (QUINTA-FEIRA)

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

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


20.MAI (SEXTA-FEIRA)

• 11h00 às 19h00 – Entrega de Kits 
Decathlon Morumbi – Av. Duquesa de Goiás, 381 – São Paulo/SP

21.MAI (SÁBADO)

• 13h00 às 19h00 – Entrega de Kits
Parque do Mirim – Indaiatuba/SP

PROGRAMAÇÃO
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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/pt-BR/live-map/directions/br/sp/parque-do-mirim?navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location&to=place.ChIJ49EeJVS1yJQRX1cvVpQ5Hek


22.MAI (DOMINGO)

• 05h30 às 06h30 – Entrega do KIT Sprint e BLUEMAN (Pré-Reservado)
• 05h30 às 06h45 – Transição Aberta (Sprint e BLUEMAN) 
• 06h30 às 08h30 – Entrega do KIT Standard (Pré-Reservado)
• 07h00 – Largada Sprint Masculino e Feminino (Alto Rendimento)
• 07h03 – Largada Sprint Masculino (Categorias de Idade, Militar, 

MTB, e BLUEMAN)
• 07h05 – Largada Sprint Feminino (Categorias de Idade, Militar, 

MTB, BLUEMAN e todas as categorias de Revezamento)
• 07h05 às 08h45 – Transição Aberta (Standard) 
• 09h00 – Largada Standard Masculino (Categorias de Idade e 

BLUEMAN)

PROGRAMAÇÃO
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22.MAI (DOMINGO)

• 09h03 – Largada Standard Feminino (Categorias de Idade e 
BLUEMAN)

• 09h15 – Premiação Sprint
• 12h15 – Premiação Standard e BLUEMAN 

23.MAI (SEGUNDA)

• 09h00 – Fotos disponíveis para venda
https://tubig.fotop.com.br/fotos/

PROGRAMAÇÃO
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https://tubig.fotop.com.br/fotos/


ENTREGA 1

20 DE MAIO (SEXTA-FEIRA) 
DAS 11h00 às 19h00

ONDE 
Decathlon Morumbi

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

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

RT – PCR negativado com até 72 horas. 

ENTREGA DO KIT
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https://www.waze.com/en/live-map/directions/decathlon-av.-duquesa-de-goias-381-sao-paulo?place=w.205325852.2053258519.324210&utm_campaign=default&utm_medium=lm_share_location&utm_source=waze_website


ENTREGA 2

21 DE MAIO (SÁBADO) 
DAS 13h00 às 19h00

ONDE 
Parque do Mirim

Parque do Mirim – Indaiatuba/SP

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

RT – PCR negativado com até 72 horas. 

ENTREGA DO KIT
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https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/br/sp/parque-do-mirim?navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location&to=place.ChIJ49EeJVS1yJQRX1cvVpQ5Hek


Touca de natação | Número de peito | Adesivos de identificação 
Camiseta BLUE Indaiatuba modelo PLUS | Medalha de participação 

(após conclusão)

ITENS DO KIT
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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
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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
O uso de máscaras é opcional.

EVENTO SEGURO
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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


SPRINT
750m de natação em 1 volta

18,4km de ciclismo em 4 voltas de 4,6km
5km de corrida em 2 voltas de 2.5km

STANDARD 
1500m de natação em 2 voltas de 750m
36,8km de ciclismo em 8 voltas de 4,6km 

10km de corrida em 4 voltas de 2.5km

DESAFIO BLUEMAN
Sprint + Standard na sequência.

PROVAS E PERCURSOS
GERAL
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NATAÇÃO | 750m



CICLISMO | 4,6km



CORRIDA | 2.5km



LARGADAS E CORES DE TOUCAS

Sprint Masculino
Touca Branca

Largada: 07h03

Sprint Feminino
Touca Amarela
Largada: 07h05

Standard Masculino
Touca Azul

Largada: 09h00

Standard Feminino
Touca Vermelha
Largada: 09h03

Desafio BLUEMAN
Touca Preta

Largada M: 07h03
Largada F: 07h05

Revezamento
Touca Rosa

Largada (todos): 07h05

As largadas iniciam nos horários informados, 
separadas em minutos entre masculino e feminino.
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Caso a temperatura da água esteja abaixo de 16°C, o uso da roupa 
de borracha será obrigatório. Recomendamos fortemente aos que 

ainda não possuem a roupa que adquiram uma.

Se a temperatura do ar estiver abaixo de 11°C, a etapa de natação 
será cancelada e a prova transformada em um Duathlon.

Tanto a obrigatoriedade do uso da roupa, quando o cancelamento
da natação serão confirmados até 1 hora antes de cada largada. 

SOBRE O FRIO
USO DA ROUPA DE BORRACHA E POSSIBILIDADE DE DUATHLON
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SOL COM NUVENS
NÃO CHOVE

Mínima de 10° | Máxima de 21°

PREVISÃO DO TEMPO

SOL COM NUVENS
NÃO CHOVE

Mínima de 11° | Máxima de 23°

21 (SÁBADO) 22 (DOMINGO)
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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 seu cesto numerado

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
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O chip deve ser usado no tornozelo, entre o fim da roupa e o pé,
devendo ficar exposto (totalmente descoberto). 

USO DO CHIP
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Na bike, o adesivo com o número de 
identificação deve ser colocado 

abaixo do selim.

ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO

Para o capacete, são 3 adesivos,
que devem ser posicionados na 

frente e nas laterais.
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Nas provas individuais, o número de 
peito só é necessário na corrida.

No Revezamento, o número deve ser 
usado também no ciclismo, sendo 

posicionado nas costas do participante. 

NÚMERO DE PEITO

GERAL
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Cobertura fotográfica pela FOTOP.

COBERTURA OFICIAL
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PERGUNTAS

Alguma dúvida até aqui?
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Válido como primeira etapa do Campeonato
Paulista de Triathlon Sprint 2022!

Todos os inscritos que realizarem seu registro
federativo até o momento da retirada do kit,
poderão pontuar no Paulista. Lembrando que
para os atletas menores de 18 anos, o Registro
Federativo é gratuito em São Paulo.

Saiba mais em: 
https://triathlonsp.org.br/clube/

Sprint

[BLUE]

https://triathlonsp.org.br/clube/


CAMPEONATO PAULISTA 2022

TAG OFICICAL

[BLUE]
Sprint

Todos os atletas federados por São Paulo,
além da medalha do evento, conquistam
uma tag oficial do Campeonato Paulista.



VÁCUO
O vácuo é permitido.

TIPOS DE BIKE

Nas categorias de Alto Rendimento é obrigatório o uso de 
bike Speed (Road).

Nas demais categorias é permitido participar com 
qualquer tipo de bike: 

Speed (Road), Mountain Bike (MTB) ou Time Trial (TT).

REGRAS

Sprint

[BLUE]



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

TRANSIÇÃO
Todo equipamento do atleta deve ficar em seu cesto numerado.

PENALTY BOX
Haverá Penalty Box localizada nos percurso  

de corrida. 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.

REGRAS

Sprint

[BLUE]



CATEGORIA REVEZAMENTO

• Um único atleta deve retirar os 3 kits do time;

• Será usado um só chip pelos 3 atletas do time. O chip deve ser 
passado para o outro atleta do time na transição (onde está a bike);

• Os atletas que farão o ciclismo e a corrida poderão entrar na área de 
transição inclusive depois da largada;

REGRAS

Sprint

[BLUE]



CATEGORIA REVEZAMENTO

• O atleta que fará o ciclismo deve usar o número de peito nas costas, 
para que seja identificado e possa transitar livremente;

• Só será permitido retirar a bike da área de transição quando o bike 
check-out for liberado pela arbitragem.

REGRAS

Sprint
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10 segundos no Penalty Box.

PENALIZAÇÕES

[BLUE]
Sprint

CARTÃO AMARELO

Aplicado por:
• Pedalar ou correr sem camiseta
• Uso de equipamento de som

• Uso de ajuda externa



Desclassificação da competição.

PENALIZAÇÕES

[BLUE]
Sprint

CARTÃO VERMELHO

Aplicado por:
• Desacato



• 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
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Sprint





VÁCUO
O vácuo é proibido.

DISTÂNCIA
A distância considerada para a regra do vácuo será de 10 metros,

com tempo de 20 segundos permitido para efetuar a ultrapassagem.

TIPOS DE BIKE
É permitido participar com qualquer tipo de bike: 

Speed (Road), Mountain Bike (MTB) ou Time Trial (TT).

REGRAS

Standard
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Válido como primeira etapa do Campeonato
Paulista de Triathlon Standard 2022!

Todos os inscritos que realizarem seu registro
federativo até o momento da retirada do kit,
poderão pontuar no Paulista. Lembrando que
para os atletas menores de 18 anos, o Registro
Federativo é gratuito em São Paulo.

Saiba mais em: 
https://triathlonsp.org.br/clube/

Standard
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https://triathlonsp.org.br/clube/


CAMPEONATO PAULISTA 2022

TAG OFICICAL

Todos os atletas federados por São Paulo,
além da medalha do evento, conquistam
uma tag oficial do Campeonato Paulista.

Standard
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DESCARTE
O descarte de resíduos deve ser feito apenas na área de descarte.

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

PENALTY BOX
Haverá Penalty Box localizado nos percursos do ciclismo e  

de corrida. As penalidades devem ser cumpridas neles.

REGRAS

Standard
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2 minutos no Penalty Box no Ciclismo.

PENALIZAÇÕES

[BLUE]
Standard

CARTÃO AZUL

Aplicado por:
• Uso do VÁCUO no ciclismo



15 segundos no Penalty Box.

PENALIZAÇÕES

[BLUE]
Standard

CARTÃO AMARELO

Aplicado por:
• Pedalar ou correr sem camiseta
• Descarte inadequado de resíduos
• Uso de equipamento de som

• Uso de ajuda externa



Desclassificação da competição.

PENALIZAÇÕES

[BLUE]
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CARTÃO VERMELHO

Aplicado por:
• Acúmulo de 3 cartões azuis

• Desacato



• 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]
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Alguma dúvida?

PERGUNTAS

[BLUE]
Standard





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

DESAFIO BLUEMAN

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
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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
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Alguma dúvida sobre o BLUEMAN?

PERGUNTAS

BLUEMAN

[BLUE]





SAAE – Serviço Autônomo de Águas e Esgotos

O SAAE é responsável pelo Parque do Mirim, palco da etapa
Indaiatuba do circuito BLUE Series.

PARCEIROS

[BLUE]



Prefeitura de Indaiatuba

A Prefeitura de Indaiatuba valoriza o esporte e é apoiadora
do BLUE Series Triathlon Indaiatuba.

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
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@shimanobrasil

A Shimano é parceira do BLUE Series Triathlon Indaiatuba e estará 
presente no sábado (21) e no domingo (22), oferecendo suporte 

mecânico para a sua bike!

PARCEIROS
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O Travel Inn Wise Indaiatuba é o hotel oficial do evento. Nele, os 
participantes têm early breakfast (café da manhã antecipado), late 

check-out (saída mais tarde) e valores especiais.

Endereço: Rua Pará, 1000 – Cidade Nova, Indaiatuba/SP
Telefone: (11) 5081-8822 / 0800-773-3300

E-mail: centraldereservas@travelinn.com.br

PARCEIROS
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[SOCIAL]
DOAÇÃO

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



OBRIGADO!

ENTRE PARA O NOSSO
GRUPO DE WHATSAPP

@gustavoabade

@tubigsports


