
 

 

Regras novas para quem quer nadar em Alcatrazes 

Para aqueles que desejam nadar a prova no Arquipélago de Alcatrazes, atenção para as novas regras. 

 Em função do momento que estamos vivendo com a Pandemia do Covid-19, muitos eventos 

que estavam agendados para o primeiro semestre foram cancelados, e muitos outros migrarão para o já 

competitivo calendário de provas. 

 Queremos todos os atletas presentes nas três etapas do Aloha Spirit, e embora saibamos que a 

maioria é fiel, porque gostam do astral e da qualidade técnica do nosso evento, além da busca de ser 

campeão do maior festival de esportes aquáticos do mundo, outros lá estão, principalmente para tentar 

a vaga para Alcatrazes. Exigir neste momento a participação nas 3 etapas do nosso festival, para que 

pudessem tentar a vaga nesta desejada prova, nos pareceu algo que podemos flexibilizar neste ano, e 

por isso novas regras foram estabelecidas.  

1. A Classificação de atletas para a prova no Arquipélago de Alcatrazes, que terá a sua 3ª 

realização no dia 06/02/2021, dependerá apenas da participação na etapa do Aloha Spirit 

Ilhabela, remarcada para os dias 14, 15 e 16 de agosto e com inscrições já reabertas. 

Relembramos que a prova que classifica para Alcatrazes e a que o atleta deve se inscrever, é a 

de 3.000 metros, realizada no domingo dia 16/08, as 7 da manhã; 

 

2. Com esta decisão de classificar em apenas uma etapa, certamente excluiremos atletas que 

nesta data não poderão estar em Ilhabela, ficando eles sem chance de classificação. Por este 

motivo é que decidimos vender vagas para Alcatrazes, sem a necessidade de participação na 

seletiva, porém o valor da inscrição será bem mais caro, para que haja equilíbrio entre o atleta 

que investiu para estar Ilhabela, e aquele que não estará lá; 

 

3. Sobre valores: A inscrição na etapa seletiva do Aloha Spirit Festival custa R$200,00 uma prova 

ou R$240,00 quantas provas desejar fazer, independente da modalidade. Na natação em águas 

abertas teremos provas de 1.5k, 3k e 5 k. Estes valores são de lote 3, apenas reabrimos as 

inscrições que já haviam sido encerradas. 

 

A inscrição para Alcatrazes, para o atleta que participar e se classificar na seletiva, será de 

R$380,00, e esta inscrição estará disponível logo após a realização da etapa Ilhabela e 

divulgação da lista de classificados. O valor para aqueles que desejam não participar da 

seletiva, comprando sua inscrição direta para Alcatrazes será de R$1.000,00 e vamos explicar 

abaixo o cálculo deste valor: 

 Atleta que participa da seletiva gasta aproximadamente: 

• Inscrição no Aloha Spirit Ilhabela R$200,00  

• Se classificado inscrição para Alcatrazes R$380,00 

• Custos de viagem entre estadia, alimentação e transporte, R$500,00 por baixo, inclusive 

dependendo de qual estado ou cidade virá o atleta e a sua permanência na cidade. 

As inscrições para Alcatrazes, para aqueles que não vão participar da seletiva, abrirá nesta quinta feira 

dia 30/04 e encerram no dia 10/05 à meia noite. Há um limite de 50 inscrições e o sistema fecha assim 

que este número for atingido. 

Informações sobre a prova estão no nosso site www.ecooutdoor.com.br e como o nosso escritório está 

fechado, favor enviar possíveis dúvidas para o e-mail contato@ecooutdoor.com.br  
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