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O BLUE Series Bike TT é o aquecimento para a
tão aguardada volta do circuito BLUE Series de
Triathlon & Duathlon! São duas provas de
ciclismo contrarrelógio disputadas no Parque
Caminhos do Mar, no Riacho Grande, nas
distâncias de 20k e 40k. Além, é claro, do
Desafio BLUEMAN, para aqueles que buscam
fazer volume e força encarando as duas
distâncias na sequência.

[BLUE TT]

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

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




O AcquaFest Travessia TT é o aquecimento para
a volta do circuito AcquaFest! São provas
contrarrelógio de 750m, 1.500m e 3.000m,
onde os nadadores largam separadamente, e
vence quem faz o percurso em menor tempo.
O palco dessa experiência é a Represa do
Riacho Grande, em uma área preservada, com
água limpa e acesso restrito, perfeito para a
prática da natação!

[ACQUA TT]

https://tubig.com.br/acquafest/tt/

https://tubig.com.br/acquafest/tt/


[BLUE & ACQUA TT]
GERAL

LOCALIZAÇÃO

Rodovia Caminho do Mar, 42 – São Bernardo do Campo/SP 
Final da Rodovia, depois da cancela do parque.

No WAZE, busque por Parque Caminhos do Mar

https://goo.gl/maps/jSch8n8kDCbdetgj9
https://waze.com/ul/h6gybq9ung


DIFERENCIAIS DO LOCAL

PERCURSO FECHADO
Percurso de ciclismo sem trânsito.

ÁGUA LIMPA
Balneabilidade.

ATRAÇÕES DO PARQUE
Trilhas, paisagens, história, natureza.

[BLUE & ACQUA TT]
GERAL



ESTACIONAMENTO DENTRO DO PARQUE
Abertura às 06h00 para atletas. R$ 20,00 por veículo.

FOOD TRUCK
Opções de alimentação no local.

BANHEIROS
Banheiro na arena com acessibilidade.

SERVIÇOS

[BLUE & ACQUA TT]
GERAL



Cobertura fotográfica pela FOTOP.

SERVIÇOS

[BLUE & ACQUA TT]
GERAL



SOL COM NUVENS
Mínima de 18° | Máxima de 26°

PREVISÃO DO TEMPO

[BLUE & ACQUA TT]
GERAL



Devido à movimentação do evento, a partir das 07h00, tanto a 
entrada quanto a saída do parque serão assistidas. 

Pedimos a paciência dos participantes e recomendamos que 
cheguem com antecedência para a sua largada. 

ENTRADA E SAÍDA DO PARQUE

[BLUE & ACQUA TT]
GERAL



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

MÁSCARA
Obrigatória no evento. O uso durante a competição é opcional.

ACOMPANHANTES
Não recomendamos que os participantes levem acompanhantes.

EVENTO SEGURO

[BLUE & ACQUA TT]
GERAL

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


16.SET (QUINTA-FEIRA)

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

PROGRAMAÇÃO

[BLUE & ACQUA TT]
GERAL

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


19.SET (DOMINGO)

• 06h30 às 11h00 – Entrega dos Kits
• 07h00 às 08h00 – Largadas BLUE 20k & ACQUAFEST 750m
• 08h30 às 09h00 – Largadas ACQUAFEST 1.500m
• 09h00 às 10h00 – Largadas BLUE 40k
• 09h30 – Premiação BLUE 20k
• 10h00 às 10h30 – Largadas ACQUAFEST 3.000m
• 10h15 – Premiação ACQUAFEST 750m
• 11h05 – Premiação BLUE 40k
• 11h15 – Premiação ACQUAFEST 1.500m
• 11h30 – Premiação ACQUAFEST 3.000m

PROGRAMAÇÃO

[BLUE & ACQUA TT]
GERAL



PERGUNTAS

[BLUE & ACQUA TT]
GERAL

Alguma dúvida até aqui?





O QUE VEM
• Adesivos de identificação (capacete e bike)
• Medalha de participação (entregue após a conclusão)

ONDE 
No mesmo local da competição

QUANDO
19.SET das 06h30 às 11h00 – Retirar até 30 minutos antes da largada

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

ENTREGA DO KIT

[BLUE TT]



CICLISMO 20k – 3 VOLTAS DE 6.7k
Largadas: 07h00 às 08h00

Largadas individuais a cada 10 segundos

CICLISMO 40k – 6 VOLTAS DE 6.7k
Largadas: 09h00 às 10h00

Largadas individuais a cada 10 segundos

PROVAS E PERCURSOS

[BLUE TT]



[BLUE TT]



[BLUE TT]



VÁCUO
O vácuo é proibido nas duas distâncias.

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).

REGRA DO CONTRARRELÓGIO

[BLUE TT]



20k – Acréscimo de 1 minuto no tempo.
40k – Acréscimo de 2 minutos no tempo.

PENALIZAÇÃO PELO USO DE VÁCUO

[BLUE TT]



• Participação: Medalha para todos que completarem as 
competições.

• TOP 3: Troféu para os 3 melhores em cada distância (20k e 40k).

• BLUEMAN: Medalha adicional para quem completar as duas 
distâncias, e troféu BLUEMAN para os 3 melhores (masculino e 
feminino) somando o tempo das duas distâncias.

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

PREMIAÇÃO

[BLUE TT]



@overspots

Presença da Oversports com loja e suporte 
mecânico para bike.

SERVIÇOS

[BLUE TT]



PERGUNTAS BLUE TT

[BLUE TT]

Alguma dúvida até aqui?





O QUE VEM
• Touca de natação da competição (uso obrigatório)
• Medalha de participação (entregue após a conclusão)

ONDE
No mesmo local da competição

QUANDO
19.SET das 06h30 às 11h00 – Retirar até 30 minutos antes da largada

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

ENTREGA DO KIT

[ACQUA TT]



• 750m – 1 volta de 750m
• 1.500m – 1 volta de 1.500m
• 3.000m – 2 voltas de 1.500m
• Largadas individuais a cada 10 segundos

• Natação no sentido horário (ombro direito)
• Roupa de borracha (Wetsuit) – Permitida
• Boia de sinalização de águas abertas – Permitida
• Temperatura prevista para a água: 20°
• Jet Ski de apoio na água

PROVAS E PERCURSOS

[ACQUA TT]



[ACQUA TT]



• Participação: Medalha para todos que completarem as 
competições.

• TOP 3: Troféu para os 3 melhores em cada distância (750m, 
1.500m e 3.000m).

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

PREMIAÇÃO

[ACQUA TT]



@nixieswim_

A parceira NIXIE SWIM vai presentear os 3 primeiros 
de cada distância (750m, 1.500m e 3.000m).

PREMIAÇÃO ESPECIAL

[ACQUA TT]



PERGUNTAS ACQUA TT

[ACQUA TT]

Alguma dúvida até aqui?



[SOCIAL]
DOAÇÃO
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OBRIGADO!

ENTRE PARA NOSSO
GRUPO DE WHATSAPP

@gustavoabade

@tubigsports


