
BLUE LONG DISTANCE

[GUIA DO ATLETA]



BLUE Long Distance é a grande novidade do
Triathlon nas distâncias de 1.9k de natação,
90k de ciclismo e 21k de corrida. Inspirada nos
maiores eventos do mundo, a prova traz para
as longas distâncias a já conhecida qualidade
do circuito BLUE SERIES. Seu desafio no tapete
azul acaba de ir mais longe!

O evento, que também terá uma prova Sprint,
acontecerá na Academia da Força Aérea, em
Pirassununga, um lugar perfeito para o
Triathlon e tradicional parceiro da modalidade,
já tendo recebido diversas competições, além
de ter sido a base de preparo da equipe
britânica para os Jogos Rio 2016. Prepare-se
para um percurso inédito na AFA!

[BLUE]
GERAL



GERAL

LOCAL

Academia da Força Aérea – Estrada de Aguai, 
S/N – Pirassununga/SP

No WAZE, busque por Academia da Força Aérea

[BLUE]

https://ul.waze.com/ul?place=ChIJ-woOBX8EyJQRnjLeVa2o9Po&ll=-21.99479600%2C-47.33688180&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://ul.waze.com/ul?place=ChIJ-woOBX8EyJQRnjLeVa2o9Po&ll=-21.99479600%2C-47.33688180&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location


DIFERENCIAIS DO LOCAL

GERAL

PERCURSO FECHADO
Percurso sem trânsito e 100% seguro.

ESTRUTURA DA AFA
Percurso inédito, composto pelas melhores 

vias mais a pista de pouso.

[BLUE]



SERVIÇOS

GERAL

BLUE EXPO
BLUE EXPO com marcas parceiras, guarda-volumes,

BLUEKIDS e serviços diversos.

ESTACIONAMENTO 
Estacionamento gratuito no local do evento.

BANHEIROS
Banheiro com acessibilidade.

[BLUE]



05.ABR (TERÇA-FEIRA)

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

06.ABR (QUARTA-FEIRA)

• 20h00  – Encerramento das inscrições online
Ticket Agora

PROGRAMAÇÃO

[BLUE]
GERAL

https://tubig.com.br/blueseries/long/


07.ABR (QUINTA-FEIRA)

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

09.ABR (SÁBADO)

• 11h00 às 18h00 – BLUE EXPO e Entrega de Kits
• 14h00 às 15h00 – Plantão de dúvidas
• 16h00 – Largadas BLUEKIDS

PROGRAMAÇÃO

[BLUE]
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https://www.instagram.com/tubigsports/


10.ABR (DOMINGO)

• 05h00 às 06h00 – Entrega do KIT Sprint (Pré-Reservado)
• 05h00 às 06h15 – Transição Aberta (Sprint) 
• 05h00 às 06h30 – Entrega do KIT Long (Pré-Reservado)
• 05h00 às 06h45 – Transição Aberta (Long)
• 06h30 – Largada Sprint Masculino
• 06h33 – Largada Sprint Feminino
• 07h00 – Largada Long e Simulados Masculino
• 07h03 – Largada Long e Simulados Feminino
• 09h00 às 16h00 – BLUE EXPO
• 10h00 – Premiação Sprint
• 14h00 – Premiação Long

PROGRAMAÇÃO
GERAL

[BLUE]



QUANDO

09 DE ABRIL (SÁBADO) 
DAS 11h00 às 18h00

ONDE 
BLUE EXPO – Ginásio da Academia da Força Aérea 

Estrada de Aguai, S/N – Pirassununga/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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Touca de natação | Número de peito | Adesivos e tatuagem de 
identificação | Camiseta BLUE LONG DISTANCE modelo PLUS 

Medalha de participação (após conclusão) | Ecobag BLUE SERIES

ITENS DO KIT

[BLUE]
GERAL



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

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


LONG
1900m de natação em 2 (duas) voltas de 950m
90km de ciclismo em 4 (quatro) voltas de 22.5k

21km de corrida em 3 (três) voltas de 6.4k e uma reta de 1.8k

SPRINT 
950m de natação em 1 (uma) volta

22.5km de ciclismo em 1 (uma) volta 
5km de corrida em 1 (uma) volta

BLUEKIDS
Corrida para crianças de 02 a 12 anos de idade

(100m | 200m | 400m | 600m)

PROVAS E PERCURSOS
GERAL

[BLUE]



SIMULADOS 

SWIM MAX 
3800m de natação em 4 (quatro) voltas de 950m 

135km de ciclismo em 6 (seis) voltas de 22.5k
8.2km de corrida em 1 (uma) volta de 6.4k e uma reta de 1.8k

BIKE MAX 
1900m de natação em 2 (duas) voltas de 950m 
180km de ciclismo em 8 (oito) voltas de 22.5k

8.2km de corrida em 1 (uma) volta de 6.4k e uma reta de 1.8k

PROVAS E PERCURSOS
GERAL

[BLUE]



NATAÇÃO | 950m



CICLISMO | 22.5km



CORRIDA
6.4km +
1 reta de 1.8km



LARGADAS E CORES DE TOUCAS

GERAL

[BLUE]

Sprint Masculino
Touca Branca

Largada: 06h30

Sprint Feminino
Touca Amarela
Largada: 06h33

Long Masculino
Touca Azul

Largada: 07h00

Long Feminino
Touca Vermelha
Largada: 07h03

Long Lenda
Touca Preta

Largada: 07h00

SWIM MAX
Touca Verde

Largada: 07h00

BIKE MAX
Touca Rosa

Largada: 07h00

As largadas iniciam nos horários informados, 
separadas em minutos entre masculino e feminino.



23°C
EM MÉDIA

O uso da roupa de borracha (wetsuit) está liberado.
Seguimos as regras oficiais, que só proíbem o uso da roupa se, no 

dia da prova, a temperatura da água estiver acima de 25°C. 

TEMPERATURA DA ÁGUA
E O USO DA ROUPA DE BORRACHA

GERAL

[BLUE]



SOL COM NUVENS DE MANHÃ
CHUVA À TARDE

Mínima de 19° | Máxima de 30°

PREVISÃO DO TEMPO

[BLUE]
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SOL COM NUVENS
NÃO CHOVE

Mínima de 18° | Máxima de 31°

09 (SÁBADO) 10 (DOMINGO)



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

GERAL
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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

GERAL
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Na bike, o adesivo com o número de 
identificação deve ser colocado 

abaixo do selim.

ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO

GERAL

[BLUE]

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

frente e nas laterais.



A tatuagem de identificação deve ser colocada 
no ombro esquerdo, antes de passar o protetor 

solar. Lembre-se de limpar a área antes de 
colocar a tatuagem. 

TATUAGEM DE IDENTIFICAÇÃO

GERAL

[BLUE]



A Arena do evento fica a aproximadamente 2km da área de 
transição e do local de largada.

Para maior comodidade de todos, sugerimos que, ao chegar, os 
atletas deixem seu material de pós-prova no Guarda Volumes, 

localizado na Arena, e sigam para a transição e largada. 

Ao finalizar sua competição, aproveite o pós-prova e deixe para 
fazer o bike check-out na hora de ir embora.

BIKE CHECK-OUT 

GERAL

[BLUE]



Cobertura fotográfica pela FOTOP.

COBERTURA OFICIAL

GERAL
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PERGUNTAS

Alguma dúvida até aqui?

GERAL

[BLUE]





VÁCUO
O vácuo é proibido.

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

Long

[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 Penalty Box localizado nos percursos do ciclismo e  

de corrida. As penalidades devem ser cumpridas neles.

REGRAS

Long

[BLUE]



5 minutos no Penalty Box no Ciclismo.

PENALIZAÇÕES

[BLUE]
Long

CARTÃO AZUL

Aplicado por:
• Uso do VÁCUO no ciclismo

• Descarte inadequado de resíduos



30 segundos no Penalty Box.

PENALIZAÇÕES

[BLUE]
Long

CARTÃO AMARELO

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

• Uso de ajuda externa



Desclassificação da competição.

PENALIZAÇÕES

[BLUE]
Long

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]
Long





VÁCUO
O vácuo é proibido.

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

Sprint
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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.

REGRAS

Sprint

[BLUE]



1 minuto no Penalty Box no Ciclismo.

PENALIZAÇÕES

[BLUE]
Sprint

CARTÃO AZUL

Aplicado por:
• Uso do VÁCUO no ciclismo

• Descarte inadequado de resíduos



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:
• Acúmulo de 3 cartões azuis

• 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

[BLUE]
Sprint





As provas Long e Sprint contam com a categoria LENDAS, com a 
participação de grandes nomes da história do Triathlon. A ideia é 

celebrar os atletas que pavimentaram o caminho do 
#nadapeladacorre no Brasil e inspiraram milhares na modalidade! 

CATEGORIA LENDAS

[BLUE]
LENDAS

LENDAS CONFIRMADAS

Antonio Manssur                           Ivan Albano 





Na programação do BLUE Long Distance, organizamos o BLUEKIDS, uma 
corrida para crianças de 02 a 12 anos de idade! Será uma experiência lúdica, 

sem cronometragem, e ideal para que o seu atletinha curta o momento 
junto com você.

A segurança dos atletas é garantida por monitores em todas as baterias.

[BLUE]
BLUEKIDS



06.ABR (QUARTA-FEIRA)

• 20h00  – Encerramento das inscrições online

09.ABR (SÁBADO)

• 11h00 às 18h00 – BLUE EXPO e Entrega de Kits
• 14h00 às 15h00 – Plantão de dúvidas
• 16h00 – Largadas BLUEKIDS

PROGRAMAÇÃO

[BLUE]
BLUEKIDS



02 A 03 ANOS 
100m

04 A 05 ANOS
200m

06 A 09 ANOS 
400m

10 A 12 ANOS
600m

PERCURSOS

BLUEKIDS

[BLUE]



Alguma dúvida sobre o BLUEKIDS?

PERGUNTAS

BLUEKIDS

[BLUE]





Para você que busca uma experiência mais personalizada, além das 
competições SPRINT e LONG, oferecemos duas opções não 

competitivas: SWIM MAX e BIKE MAX! 

Nessas opções você utiliza os mesmos percursos e toda a estrutura 
da prova (inclusive o kit), fazendo o simulado com as distâncias 

ideais para a sua periodização. Tudo com total segurança e em um 
local fantástico para a prática do Triathlon.

O SEU TREINO PERFEITO

SIMULADOS

[BLUE]



SWIM MAX
Natação 3800m (em 4 voltas)
Ciclismo 135k (em 6 voltas)

Corrida 8.2k (em 1 volta e 1 reta)

BIKE MAX
Natação 1900m (em 2 voltas)
Ciclismo 180k (em 8 voltas)

Corrida 8.2k (em 1 volta e 1 reta)

DISTÂNCIAS MAX

SIMULADOS

[BLUE]



Alguma dúvida sobre os SIMULADOS?

PERGUNTAS

SIMULADOS

[BLUE]





Marca de cosméticos de alta performance para o esporte. 
Especialista em proteção solar e cuidados com a pele.

🐇 Produtos não testados em animais!

BLUE EXPO
COM A PRESENÇA DE DIVERSAS MARCAS PARCEIRAS

BLUE EXPO

[BLUE]



Loja com os melhores assessórios para quem ama esporte.
Viseiras, bonés, shorts, meias, camisetas , manguitos, bandanas, 

moda fit, maiôs, sungas e mais. Seu corpo não pode parar!

BLUE EXPO
COM A PRESENÇA DE DIVERSAS MARCAS PARCEIRAS

BLUE EXPO

[BLUE]



Primeira plataforma 100% dedicada ao atendimento de pessoas com 
enxaqueca por telemedicina do Brasil. Torne-se um paciente 

e revolucione sua qualidade de vida sem sair de casa! 

BLUE EXPO
COM A PRESENÇA DE DIVERSAS MARCAS PARCEIRAS

BLUE EXPO

[BLUE]





A partir das 11h30 do domingo, quando os primeiros colocados 
do Long já devem ter chegado, teremos um churrasco.

• Churras e refrigerante liberados para os inscritos.
• Caso os acompanhantes queiram, eles poderão adquirir 

o ticket para participar.

CHURRASCO PÓS-PROVA

CHURRAS
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Academia da Força Aérea (AFA)

A Academia da Força Aérea é parceira de longa data do Triathlon. 
E agora está prestes a receber em suas dependências o BLUE Long

Distance Triathlon. Partiu voar baixo na AFA!

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]



@gerna_br

Conforto, confiança e tradição de 25 anos no transporte
de bicicletas. Contate a Gerna e deixe sua bike nas mãos de quem

entende.

PARCEIROS

[BLUE]



@courier.turismo

A agência número 1 em Triathlon no Brasil, com mais de 10 anos 
levando atletas para os maiores eventos do mundo, é parceria do 

evento!

PARCEIROS

[BLUE]



O IBIS Budget Leme é o hotel oficial do evento. Nele, os 
participantes têm early breakfast (café da manhã às 05h00), late 

check-out (saída às 15h00) e valores especiais.

Endereço: Av. Joaquim Lopes Aguila, 805 – Centro, Leme/SP
Telefone: (19) 99655-9339

E-mail: h9837-re@accor.com
Usar o código: TUBIG2022

PARCEIROS
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Não conseguiu vaga no hotel oficial? Tudo bem! Temos mais dois 
hotéis parceiros que oferecem early breakfast (café da manhã às 

05h00) e late check-out (saída às 15h00). 

PARCEIROS

[BLUE]

Avenida Padre Antônio Vann Ess, 
1220 – Pirassununga/SP

Telefone: (19) 3562-2343
reservas@hotelpremiumpira.com.br

Avenida Germano Dix, 
4971 – Pirassununga/SP

Telefone: (19) 3561-3910
atendimento@pousadarosim.com.br



[SOCIAL]
DOAÇÃO

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



OBRIGADO!

ENTRE PARA O NOSSO
GRUPO DE WHATSAPP

@gustavoabade

@tubigsports


