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INTRODUÇÃO 

 

MASF 

MARATONA AQUATICA SEM FRONTEIRAS 

 
SOBRE A MASF: 
 
A MARATONA AQUÁTICA SEM FRONTEIRAS - MASF é uma empresa privada 
que desde sua fundação em 2014 realiza eventos de natação em águas abertas, 
com o objetivo de incentivar a boa prática dos exercícios físicos para atletas 
amadores, devidamente acompanhados por profissionais capacitados, tendo 
sempre como principais pilares: 
 
1. Segurança para todos os envolvidos; 
2. Pontualidade nas diversas fases do evento 
3. Assertividade nos resultados 

COMO SURGIRAM OS DESAFIOS: 

Em 2022 foi organizado o CIRCUITO MASF de ULTRAMARATONAS nas mais 

belas praias do município de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, com 

prova de até 21 Km.  

Devido ao grande sucesso e interesse dos participantes, percebemos a 

necessidade de ser criado um pacote de serviços com a finalidade de atender 

atletas de forma individualizada com interesse em completar esses percursos, 

porém em datas mais adequadas ao seu calendário pessoal.  

Sedo assim, criamos os DESAFIOS MASF, onde oferecemos as provas, nos 

modelos SOLO (com e sem roupa de Neoprene) ou REVEZAMENTO (Fem., 

Masc. ou Misto) conhecidas do Circuito MASF, são elas: 

13 Km – Fuga da Ilha Grande, com saída na enseada do Bananal e chegada na 

Praia Grande 

11 Km – Contorno da Ilha de Cataguas, com saída e chegada na Praia de Biscaia 

16 Km- Contorno da Gipóia, com saída e Chegada na Praia da igreja (ilha) 

21 Km – Contorno da Gipóia , com saída e chegada na praia Grande 

Prova Personalizada: O atleta escolhe o tamanho da prova e nós montamos o 

percurso. 



 
 

Todas as provas serão realizadas mediante ao cumprimento das regras 

estabelecidas e dos pagamentos das taxas correspondentes às despesas de 

recursos humanos e materiais empenhados na atividade. 

Os nadadores que concluírem o percurso a que se propuseram, terão sua 

jornada documentada e ratificada pela MASF. 

A ratificação do nado será apenas concedida aos nadadores 

registrados pela MASF, que concluírem o percurso, apoiados por 

embarcação de escolta e comandantes registrados pela Maratona Aquática sem 

fronteiras devidamente acompanhados por observadores oficiais 

 

DA FINALIDADE  
 

Art. 1º. Incentivar e permitir a prática da Natação em Águas Abertas de forma 

segura em percursos desafiadores, disponibilizando uma estrutura de apoio ao 

atleta, garantindo a observância das regulamentações estabelecidas nesse 

documento, criado baseado nas melhores práticas de eventos similares. 

Ao término do desafio, o atleta terá seu nado ratificado e devidamente registrado 

pela MASF.  

§ único. Os tempos serão divulgados no site oficial www.desafiosmasf.com, 

sempre obedecendo a ordem do menor tempo para o maior tempo de conclusão 

de cada percurso, mantendo sempre o ranking atualizado. 

 

DA ORGANIZAÇÃO  

 

Art. 2º. Os Desafios MASF são eventos organizados pela MASF – Maratona 

Aquática Sem Fronteiras e compreendem 03 modelos de percursos desafiadores 

apresentando diferentes níveis de dificuldade já homologados pela MASF e 02 

modelos de percursos a serem inaugurados pelo Desafio. 

Homologados: 

13 Km – Fuga da ilha Grande, com saída na enseada do Bananal e chegada na 

Praia Grande 

11 Km – Contorno da Ilha de Cataguas, com saída e chegada na Praia de Biscaia 

21 Km – Contorno da Gipóia , com saída e chegada na praia Grande 

A serem inaugurados pelos Desafios MASF: 

16 Km- Contorno da Gipóia, com saída e Chegada na Praia da igreja (ilha) 

http://www.desafiosmasf.com/


 
 

Personalizada: Onde o próprio atleta sugere um outro tamanho de percurso, a 

ser avaliado pela organização, que estabelecerá os pontos de largada e 

chegada. 

Tempo Limite: 

11 Km – 05:50:00 horas 

13 Km – 06:50:00 horas 

16 Km – 08:00:00 horas 

21 Km – 10:50:00 horas 

Personalizada – 30 min a cada Km 

§1. NADADOR DE APOIO: Um nadador de apoio (ou nadadores) pode 

acompanhar o nadador solo por um período limitado de 30 minutos. Vários 

mergulhos de apoio são permitidos, mas não devem ocorrer consecutivamente. 

O tempo mínimo de uma hora entre os mergulhos de apoio. 

 

DAS PROVAS E PERCURSOS 

 

Art. 3º. Os Desafios MASF poderão ser e diversos percursos, e de forma 

individual (Provas SOLO) ou em equipes Provas de REVEZAMENTO).  

§ único: Mais detalhes no Anexo I – Desafios MASF: Percursos e Distâncias 

Art. 4º. Será permitida a participação de atleta de Natação no Mar que cumpra 

os seguintes requisitos: 

- Tenha 18 anos completos no dia do desafio; 

- Apresente currículo compatível com o percurso selecionado, de acordo 

com o que for solicitado pela organização; 

- Apresente os resultados de todos os exames solicitados e documentos 

devidamente assinados Anexo III e IV 

Art. 5 º O atleta/equipe de revezamento será acompanhado por um barco escolta 

durante todo o percurso.  

§ único: A embarcação é dedicada a apenas 01 atleta/revezamento. Na hipótese 

de dois ou mais atletas/revezamentos no mesmo dia, cada grupo deverá ter sua 

embarcação exclusiva. 

Art. 6º. Na embarcação, será permitida a presença do piloto (ou condutor, com a 

tripulação mínima necessária), do observador oficial e um técnico/responsável 

indicado pelo atleta/revezamento. 



 
 

§1º. Poderá ser permitido o embarque de fotógrafo/assessor de Imprensa, se 

contratado pelo atleta/equipe e aprovado previamente pela organização.  

§2º. Não será permitida a indicação de acompanhantes ou atletas menores de 

18 anos na embarcação de acompanhamento na data do nado, sendo passivo 

de cancelamento do nado sem restituição das taxas pagas. 

§3º. Caso queira, o nadador poderá ter um nadador “pacer” que poderá cair na 

água UMA vez durante no máximo 1 hora, não sendo permitido nenhum auxílio 

a flutuação ou deslocamento (esteira não será permitida).  

Art. 7º. O comandante, o observador e a embarcação serão disponibilizados pela 

organização do evento, todos devidamente registrados e certificados em relação 

às normas exigidas pela legislação brasileira em vigor no momento do nado.   

§ 1:  O Observador tem poder de interromper o nado a qualquer momento, caso 

julgue prudente, seja por questões de segurança ou para preservar a saúde e a 

integridade física tanto do atleta solo/equipe participante quanto da equipe de 

apoio. A decisão do observador é soberana. Somente o observador designado 

pela organização será reconhecido como observador oficial, devendo elaborar 

relatório completo e por escrito à organização, para ratificar a conclusão do nado.  

§2. AUTORIDADES NA EMBARCAÇÃO DE ESCOLTA:  

1. O observador é responsável por documentar os fatos da natação, 

interpretar as regras da natação e manter o tempo oficial.  

2. O comandante da embarcação de escolta (ou comandante líder, se 

houver várias embarcações) é a autoridade final em todos os outros 

assuntos. O comandante pode cancelar a natação a qualquer 

momento, por qualquer motivo, incluindo, mas não se limitando a 

preocupações com a segurança do nadador ou pessoal de apoio. O 

comandante da embarcação é responsável por seguir todos os 

regulamentos marítimos locais relevantes. 

Art. 8º. Antes de largar, o atleta/equipe deve indicar um contato de emergência, 

que deverá estar disponível ao longo de todo o nado.  

Art. 9º. O atleta poderá receber alimentação e/ou orientação de seu 

acompanhante ou demais membros embarcados da sua equipe, desde que não 

receba qualquer auxílio à flutuação ou ao seu deslocamento.  

§1º. A alimentação deve ser passada ao atleta “mão em mão” ou com o uso de 

vara de alimentação.  

§2º: Não é permitido o lançamento e/ou arremesso de qualquer objeto durante a 

prova. A ocorrência é passível de desclassificação.  

Art. 10. Toda alimentação e hidratação do atleta e acompanhante é de 

responsabilidade do atleta.  



 
 

Art. 11. Todo nado deverá iniciar com o atleta solo, ou o primeiro atleta da equipe 

de revezamento, fora da água. O mesmo deverá acontecer na chegada, quando 

o atleta solo, ou o ultimo atleta a nadar da equipe de revezamento, deverá sair 

completamente da água para dar por concluído o nado 

§ único. Após a chegada do atleta em terra firme, o observador emitirá um aviso 

sonoro e visual, informando a conclusão do nado. Esse momento será 

considerado o horário oficial de chegada.  

Art. 12. Os percursos podem apresentar tempo limite e restrição de realização 

apenas durante o dia, com luz natural.  

Art. 13. O nado será registrado em livro próprio da Maratona aquática sem 

fronteiras, com um número único.  

 

DO NADO SOLO  

 

Art. 14. O atleta deve ter a partir de 18 anos (no dia do nado) para realizar o nado 

na categoria SOLO. 

§1º O (A) atleta poderá optar entre a prova com roupa de neoprene ou apenas 

MAIÔ ou SUNGA, sendo devidamente registrado para fins de homologação de 

tempo e ranking. 

Art. 15. O atleta que concluir o nado com sucesso, fará jus a um troféu e um 

certificado de conclusão.  

 

DA EQUIPE DE REVEZAMENTO  

 

Art. 16. Cada equipe pode ser formada pelo número mínimo de 02 (dois) e o 

número máximo de 05 (cinco) atletas, sem distinção de idade.  

§1º. As equipes serão divididas em masculina, feminina e mista.  

§2º Todos os participantes deverão ter 18 anos completos na data do nado 

§3º A equipe deverá indicar um capitão.  

§4º Antes do início do nado, a equipe deve apresentar o nome e a ordem dos 

atletas. Após o início, não poderá haver substituição ou alteração na ordem de 

nado dos mesmos. 

§5º No caso da desistência de 01 participante a equipe estará automaticamente 

desclassificada e não terá seu nado registrado. 

Art. 17. Cada atleta deve nadar por 01 (uma) hora.  



 
 

§1º. Ao término dos 60 minutos, o observador oficial emitirá um sinal sonoro 

indicando a troca entre os nadadores da equipe.  

§2º. Para efetivar a troca, o atleta deve entrar na água e efetuar o toque no 

nadador O toque deverá ser feito acima da superfície da água, na região entre o 

cotovelo e a ponta dos dedos das mãos.  

§3º. Enquanto o nadador que completou o seu nado estiver embarcando, o atleta 

que está na água deve aguardar próximo ao barco, sem apoiar/encostar, 

devendo iniciar após o sinal sonoro do observador oficial.  

Art. 18. A equipe que concluir o nado com sucesso, faz jus a um troféu e um 

certificado de conclusão por atleta.   

 

DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO  

 

Art. 19. Para participar dos Desafios MASF, o atleta deve preencher 

corretamente os formulários disponibilizados no site: www.desafiosmasf.com, 

para análise pela organização.  

§único. A documentação deverá ser entregue para avaliação da organização 

até 30 dias antes do nado. 

Art. 20. A Organização possui plenos poderes para examinar criticamente e 

aceitar, solicitar esclarecimentos ou recusar, se necessário, os pedidos para 

realização do nado. Eventualmente, poderão ser solicitados mais documentos 

complementando ou até comprovando os documentos enviados inicialmente. 

 

DOS VALORES  

 

Art. 21. O valor cobrado dependerá da prova (Solo ou Revezamento) e do 

percurso selecionado. Os valores em vigor estão apresentados no Anexo II – 

Taxas Aplicadas, também disponibilizados no site do evento. 

Art. 22.  Os valores cobrados incluem  

- Reserva de Janela 

- Observador 

- Sistema de rastreamento durante o nado 

- Touca Personalizada 

- Camisa Personalizada 

- Troféu (ao completar) 

- Certificado (ao completar) 

- Embarcação 

- Socorrista 



 
 

 

Art. 23. As taxas praticadas pela MASF são relacionadas em documento próprio 

com valores correspondentes ao ano de realização do nado. 

 
§1. Taxa Administrativa: que caracteriza a reserva da janela, devendo ser 
quitada na ocasião da mesma. 
 
§2. Taxa do Nado: Os valores descritos para a taxa do nado, são referentes aos 

tempos estabelecidos para a conclusão de cada percurso, considerando tempo 

médio de 00:30:00 min para cada 1000m, que deve ser quitada até 7 dias antes 

da data inicial da janela. 

§3 Taxa de hora adicional: Por hora adicional, fracionada ou não, que 

ultrapassar o tempo estabelecido, será praticado o valor descrito no documento 

que relaciona as Taxas praticadas. O pagamento da hora 

adicional deve ser efetuado por PIX antes do desembarque. 

§4. As taxas são intransferíveis e não são reembolsáveis. 

§5. As provas personalizadas terão os valores das taxas apresentados após a 

solicitação do local e percurso por parte do atleta      

§6. A MASF não recebe ou administra taxas individuais para as modalidades 

de revezamento, devendo estas serem quitadas pelo capitão do time. 

§7. A MASF prova não se responsabiliza pela alimentação, estadia e transporte 
dos atletas para a realização das provas. 
 
§8. Uma vez que os prazos estipulados descritos neste documento não sejam 
cumpridos a MASF entende que o participante efetua uma desistência, não 
cabendo qualquer tipo de reembolso. 
 

DA RESERVA  

 

Art. 24. A reserva será efetuada, após a apresentação de todos os documentos 

disponíveis no site e mediante a efetivação do pagamento taxa administrativa 

em favor da MASF (conforme orientações no Anexo II).  

§ único – será agendado uma “janela” de 03 dias para a realização do nado 

 

DA REMARCAÇÃO DA JANELA 

 

Art. 25.Será levado em conta como remarcação da janela: 

 

§único. Condições Meteorológica ou por questões pessoais: 
 



 
 

Art. 26. Remarcação por questão meteorológica: 
 
§único: por critérios meteorológicos, caso após a confirmação do nado houver a 
necessidade de remarcação, esta poderá ser transferida para uma data 
disponível indicada pela organização, entrando como ENCAIXE subsequente, 
sem custos adicionais. 
 
Art. 27. Remarcação por questão Pessoais (solicitação pelo atleta): 
 
§1: Caso o nado tenha sido confirmado e por questões pessoais o atleta solicite 

a remarcação será levado em conta os seguintes critérios: 

 

1. Como existe a possibilidade de 03 datas para uso da janela, o atleta 
poderá fazer uso de 01 das datas restantes sem custo, com aviso de até 
90 dias antes; 
 

2. Até 60 dias antes do dia de abertura da janela deverá ser quitada uma 
TAXA DE REMARCAÇÃO no valor de 50% da TA 
 

3. Até 30 dias antes do dia de abertura da janela deverá ser quitada uma 
TAXA DE REMARCAÇÃO no valor de 75% da TA 
 

4. A partir de 29 dias antes do dia de abertura da janela ~será considerada 
desistência e não haverá mais a possibilidade de remarcação. 

 

CANCELAMENTO DE PROVA POR MOTIVO DE SEGURANÇA: 

Art.26.  O nado será ser cancelado por questões de segurança quando: 

§1. O observador oficial MASF avalie que o participante, ou um dos 

participantes do revezamento, não tem mais condições físicas de 

continuar o percurso. Podendo também o participante ou seu treinador decidirem 

por interromper o nado, sendo considerado cancelado, não concluído e 

não havendo restituição de taxas. 

§2. Em caso de alguma eventualidade com condições meteorológicas 
durante o percurso onde o comandante da embarcação interrompa o 
nado, priorizando segurança do participante e tripulação, o nado é 
considerado cancelado, não concluído e não havendo restituição de 
taxas. 
 
§3. Em caso de pane mecânica do barco, ou qualquer questão relacionada 
à organização o nado poderá ser cancelado e uma nova janela 
poderá ser reagendada sem a prática de taxas adicionais 
 
 
 



 
 

 
 
ACOMPANHANTES 
 
Art. 27. Por questões de segurança a organização permite o embarque 
de no máximo duas pessoas, além do(s) nadador(es), para servir de 
apoio, independente do percurso ou número de atletas do nado. 
 
RANKING 
 
Art. 28. Será divulgada a listagem dos nados (solo e Revezamento) realizados 
em no site www.desafiosmasf.com, para todos os percursos oferecidos nas 
modalidades solo ou revezamento, de maneira ordenada do menor tempo para 
o maior. 
 

Art. 29. Casos omissos serão resolvidos pela Organização do evento  

MASF - Maratona Aquática Sem Fronteiras  

 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO I - Percursos e Distâncias 
 

 

 

 
 

http://www.desafiosmasf.com/


 
 

 

ANEXO II – Taxas aplicadas 
 

 

Taxa hora adicional:  

R$ 450,00 a cada 30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3. Documentação Obrigatória: 

1. Atestado médico 

2. Termos assinado pelo atleta e técnico. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE:  DESAFIOS MASF ATÉ 50 Km 
Eu __________________________________________, portador do CPF nº ________________, nascido em 

________________declaro para os devidos fins: 

 

 Participar do evento DESAFIOS MASF por livre e espontânea vontade; 

 ANEXAR ATESTADO MÉDICO (EM ANEXO) AUTORIZANDO A MINHA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

DE ATÉ 50 km, DEVIDAMENTE ASSINADO POR MEU MÉDICO.  

 Estar em plenas condições de saúde para participar de eventos de natação no mar até 50Km, tendo me 

submetido a avaliação clínica recente e treinado adequadamente; 

 Estar no local da prova com no mínimo 1 hora de antecedência para caso haja necessidade de antecipação 

da prova por questões climáticas ou de segurança; 

 Conhecer e estar de acordo com o Regulamento do evento disponibilizado no site oficial do 

evento.(www.desafiosmasf.com) 

 Estar ciente que as seguranças aquáticas contratadas pela organização do evento serão responsáveis pela 

segurança dos atletas apenas no perímetro demarcado por boias; 

 Isentar os organizadores, promotores, patrocinadores, e pessoas físicas e jurídicas ligados à realização do 

DESAFIOS MASF, de quaisquer responsabilidades sobre acidentes de qualquer natureza, que possam 

ocorrer antes, durante e após a realização do evento, mesmo sabendo que há risco de morte.  

 Não portar, nem utilizar dentro da área do evento qualquer objeto que ponha em risco a segurança dos 

participantes, do público e dos organizados. 

 Estar ciente que não haverá reembolso, por qualquer motivo, no caso de desistência de participação; 

 Estar ciente que a prova poderá ser antecipada na hora da largada, transferida para outra data ou até 

mesmo cancelada por decreto ou questões climáticas sem reembolso das inscrições; 

 Conceder aos Organizadores do Evento, conjunta ou separadamente, o direito de fotos e filmagem inclusive 

de Drone 

 Autorizar o uso do meu nome, voz, imagem, material biográfico, declarações, gravações, entrevistas e 

endossos dados por mim ou a mim atribuíveis, bem como de usar fotografias e os vídeos do evento, inclusive 

para efeito de divulgação, publicidade, propaganda ou promoção, incluindo os dados cadastrais por mim 

fornecidos, no preenchimento da ficha de inscrição, sem ônus para os organizadores, podendo tal direito 

ser exercido diretamente pelos organizadores ou por parte de suas controladas e contratadas, bem como 

cedido a terceiros, através de todo e qualquer meio e veículo de divulgação ou reprodução existente ou que 

venham a ser criados incluindo, mas não se limitando a televisão, rádio, mídia eletrônica, transmissões a 

cabo, internet, cinema, outdoors, materiais impressos e de toda a espécie, embalagens de produtos, etc., 

renunciando, desde já a qualquer remuneração.  

_____________________________________________________ 

Assinatura atleta 

DECLARAÇÃO DO TÉCNICO OU PROFESSOR 

Declaro para fins de participação no (s) evento (s) acima descrito (s), que o (a) atleta 

______________________________________treinado (a) por mim, encontra-se em condições físicas de participar 

do (s) de eventos até 50 km de natação no mar. 

________________, ___________de__________________ de 20__.  

___________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Técnico ou Professor com nº do CREF (LEGÍVEL) 



 
 

 

 

 

 

 

ATESTADO MÉDICO 

 

Atesto para devidos fins junto à Maratona Aquática sem fronteiras que 

_______________________________________________________________, 

registrado no CPF sob o número _________________________________ foi 

examinado por mim, e apresenta-se em condições clínicas para praticar 

atividades desportivas de alto rendimento, incluindo as aquáticas, estando apto 

a nadar o percurso até 50 Km.  

_______________________________________________________________ 

local e data 

__________________________________________________________ 

Assinatura do médico e carimbo com CRM 

Cardiologista / Medicina Esportiva 

 

 

 


