
Orientações do XI Sul Americano de Salvamento Aquático e 
II Campeonato Argentino de Praia 

 
Organização Responsável: Equipo Profesional de Salvamento Acuático – EPSA. 
 
Data: 27 a 29 de Março 2015 
 
Local: Cidade Rosário, Argentina. 
 
Cronograma: 

- 27/03 (Sexta-feira): Curso de Arbitragem Nacional em Salvamento; 
- 28/03 (Sábado): 2km pedestre, Nadar Surf, 4x90m Sprint; 
- 29/03 (Domingo): Run Swim Run, Banderas en Playa, Rescate con Tubo; 
 
Hospedagem: A organização está disponibilizando alojamento grátis tanto para homens como mulheres para todas as delegações 

do exterior. Quartos para até 8 pessoas; 
- Outras opções caso o atleta for com família (Verificando com a organização). 
 
Transporte: Haverá traslado do Aeroporto Internacional Rosario (Islas Malvinas) para o alojamento e para o evento. (Levar roupa 

de cama) 
Outras opções: Não haverá traslado com chegada ao Aeroporto de Buenos Aires (aproximadamente 4 horas de ônibus ou carro) 
 
Site da Competição: http://www.epsa.org.ar/novedad/253/sudamericano_de_salvamento_acuatico_deportivo 

 
Inscrição: GRATUITA. Todos os atletas ou equipes interessadas em participar voluntariamente da competição deverão 

obrigatoriamente fornecer os dados para inscrição pela SOBRASA . E vale lembrar que a EPSA, organização que é responsável 
pela competição não aceitará atletas ou equipes que não estão sendo encaminhados pela SOBRASA. Segue o passo a passo: 
 
- Solicitar o termo de compromisso de equipe SOBRASA pelo email: bragagv05@yahoo.com.br 
- Encaminhar o termo de compromisso do atleta assinado para email: bragagv05@yahoo.com.br 
 
Todos os custos que não estão sendo disponibilizados pela organização serão arcados pelos próprios atletas, ou seja, 
passagem aérea, alimentação e transporte até a cidade de Rosário.  
 
Provas: 

- 2 Km Pedestre (2 Km de Corrida na Areia Fofa. Para Master será 1Km); 
- Nadar Surf (Natação no Mar 400m);  
- 4x90 Sprint (Revezamento 4x90 de Corrida na Areia); 
- Run Swim Run (Correr 200m Nadar 300m Correr 200m);  
- Banderas de Playa (Corrida à Nadadeira igual realizado pela a SOBRASA); 
- Rescate con Tubo (Salvamento com Tubo de Resgate igual realizado pela SOBRASA só que com equipe com 4 atletas).  
 
Categorias: (Masculino e Feminino): 

- Juvenil - Menor que 17 anos; 
- Absoluto - De 18 a 29 anos; 
- Master A - De 30 a 39 anos; 
- Master B - De 40 a 49 anos; 
- Master C - De 50 a 59 anos; 
- Master D - Maior que 60 anos. 
 
Revezamento: 

- Categoria A Menor que 99 anos; 
- Categoria B De 100 a 119 anos; 
- Categoria C De 120 a 139 anos; 
- Categoria D De 140 a 159 anos; 
- Categoria E De 160 a 199 anos; 
- Categoria F Maior que 200 anos. 
 
Quantidade de Atletas por Equipe:  

- Equipe do Brasil Open ou Absoluto: 6 Homens e 6 Mulheres; 
- Equipe Master: Ilimitado (Não tem limites de participantes) 
 
Outras Informações: 

  
Documentos de Viagem e Embarque: 

São os seguintes os documentos de viagem que habilitam os cidadãos brasileiros a ingressarem na Argentina na condição de 
turista: 
- PASSAPORTE ou 
- CÉDULA DE IDENTIDADE CIVIL emitida pelos institutos de identificação dos Estados(DETRAN, Polícia Civil...). 
É imprescindível que estejam em boas condições e a foto permita claramente a identificação do titular(Atual). 
 

NÃO são aceitos como documento de viagem e Embarque: 

- Certidão de Nascimento (mesmo para recém nascidos ou para menores de idade); 
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- Qualquer outro documento, mesmo aqueles que tenham aceitação como documento de identidade no Brasil (ex: carteira de 
motorista, carteira de identidade de associações profissionais, de Ministérios, inclusive militares, ou emitidos pelos poderes 
Executivo, Legislativo ou Judiciário da União e dos Estados, que não os órgãos de identificação das polícias civis dos Estados. 
 
Moeda Local (Sujeito a variações cambiais – Data da cotação 04/02/2015): 

Peso Argentino 
1Real = 3,15 Pesos 
1Dolar=8,65 Pesos 
 
Seguro de Saúde para a Viagem: 

Aconselhasse a contração de um seguro de saúde durante o período de viagem. 
 
Para maiores esclarecimentos disponibilizamos abaixo os emails dos Diretores de Esporte da SOBRASA: 

 
Vilela: jjmvilela@yahoo.com.br;  
Fábio: bragagv05@yahoo.com.br; 
Joana: joana_mentor@hotmail.com; 
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