
ANEXO I – COVID-19 
 

REGULAMENTO CIRCUITO MARES 
Temporada 2019 / 2020 

 
 
Data de inclusão: 10 de julho de 2020. 
 
 

 Em detrimento as circunstâncias causadas pela pandemia do COVID-19, e todos 
os impactos impostos a nosso planejamento do evento, a Comissão Técnica da 
INTERATIVA ESPORTE, realizadora do evento CIRCUITO MARES, reuniu-se para 
determinar alguns ajustes ao regulamento da Temporada 2019/2020. 
 
 A temporada prevista inicialmente a se realizar em cinco etapas, conforme Artigo 
15º do Capítulo VIII, teve em decorrência da pandemia apenas três etapas realizadas. 
Com isso, entendemos que a disputa do campeonato ficou comprometida tendo em 
vista que, até o presente momento, o Campeonato já sofreu uma interrupção de 5 
meses afetando a realização de duas provas. O fechamento do campeonato 
considerando os resultados das três etapas realizadas prejudicaria muitos participantes 
tendo em vista que o regulamento prevê que para participar da premiação do Ranking 
Temporada 2019/2020 o atleta deverá somar a participação em pelo menos 3 etapas do 
Circuito na prova disputada.   
 
 

Sendo assim determinamos em consenso que: 
 
 

1. São válidos os resultados obtidos nas três primeiras etapas realizadas na 
Temporada 2019/2020. 

2. Serão agregadas a Temporada 2019/2020, as duas etapas previstas para o 
segundo semestre de 2020, Etapa Guarujá – 27/09/2020 e Etapa Ilhabela – 
29/11/2020. 

3. A Temporada 2019/2020 encerra-se, portanto, ao final do ano corrido de 2020. 
4. O eventual cancelamento de alguma outra etapa prevista, em decorrência de 

força maior, conforme previsto em regulamento no Artigo 11º do Capitulo VI, 
não acarretará em novo ajuste ao regulamento ou ao ranking 2019/2020. 

5. O Ranking Atleta e o Ranking Equipes 2019/2020, seguem em disputa até o fim 
da temporada, dezembro de 2020. 

6. As categorias, subdivididas por faixas etárias, não sofrerão alterações. Afim de 
manter os atletas ranqueados nas mesmas categorias que vem disputando o 
campeonato, manteremos conforme regulamento vigente, as categorias 
elaboradas considerando a idade do atleta em 31/12/2019. 



7. A premiação do Ranking Atleta e Ranking Equipes se dará na primeira etapa a se 
realizar em 2021. 

8. A primeira etapa em 2021 dará início a nova temporada do evento, Temporada 
2021 CIRCUITO MARES, alterando assim, a característica do calendário do 
evento. 

9. A Temporada 2021 CIRCUITO MARES portanto, será disputada em 5 etapas 
durante o ano de 2021. 

 
 
 
 

Considerações finais 
 
 
Lamentamos imensamente termos que ajustar o regulamento do campeonato, 

porém, após profunda análise da situação imposta a todos nós, procuramos a melhor 
condição para conclusão dessa temporada. 

 
Entendemos, sobretudo, que encerrar o campeonato sem mais disputas, 

considerando apenas as três etapas realizadas, nos traz uma sensação de perda do 
planejamento e, consequentemente, uma derrota para o vírus. Nossa decisão aqui, vem 
no intuito de nos programarmos para o fechamento dessa temporada em consenso e 
para o recomeço da temporada seguinte em 2021. 

 
Contamos com a compreensão de todos os atletas, treinadores e equipes, para que 

possamos dar sequência ao nosso campeonato. 
 
 
 
 
Atenciosamente,  
Fabricio Vieira 
 
Diretor Técnico 
CIRCUITO MARES 


