
TREINO PENÍNSULA DOS MINISTROS



Informações Gerais

 Data: 10/11/2018

 Local: Península dos Ministros (QL 12 – Lago Sul)

 Horário:

 Treino Coletivo de Corrida: 8h

 Concentração Corrida: 7h45

 Largada do Triatlo: 7h15

 Concentração Triatlo: 6h40 às 7h

 NÃO ESTACIONAMEN NOS LOCAIS PROÍBIDOS, POIS O DETRAN ESTÁ GUINCHANDO OS 
CARROS.

 POR FAVOR NÃO JOGUEM COPOS NA RUA, USEM AS LIXEIRAS

 CORRAM SEMPRE NA CICLOVIA





NATAÇÃO

Teremos 03 boias e um percurso de 500  metros o que facilita a segurança de  todos.
Estaremos com o caiaque e a prancha de  SUP, mas a responsabilidade por sua  integridade 
é de cada um.



Considerações da Natação

 É muito importante que todos estejam prontos para largar às 7h.

 Teremos caiaque e a prancha de SUP para dar mais segurança aos alunos, no 
entanto, cada aluno é responsável pela sua integridade dentro do lago, 
portanto, se não se sente seguro de entrar sozinho,  não entre e se arrisque, pois os 
professores da Ápice não tem curso  de salva vidas nem podem desempenhar essa 
função.

 Para aqueles que tem maior dificuldade na natação será obrigatório:

 Estar com flutuador preso ao corpo

 Estar de Roupa de borracha





CICLISMO
Ciclismo: sair da Península dos Ministros em direção ao 
CNPQ, retornar e voltar até o Cruzamento na QI 15 (Don 
Orione) e seguir. Cada volta tem + 21km e não precisa 
entrar em todas as voltas na Península apenas ao final.
Cada atleta deve fazer a quantidade de voltas necessárias 
para dar a metragem prescrita na planilha.

Obs: RESPEITE AS LEIS DE TRÂNSITO E ESTEJA COM SEUS 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E o CELULAR



Considerações do Ciclismo

 É preciso ter cuidado nas vias, pois não temos fechamento de trânsito nas vias do 
Lago Sul.

 Ter atenção e respeitar as leis de trânsito é uma  responsabilidade de cada atleta.

 Levem dinheiro, CELULAR, câmara reserva, bomba,  espátulas, pois seremos um 
apoio a mais e cada aluno é  responsável pela sua alimentação, suplementação 
e  hidratação.

 Respeitem as leis de trânsito e tenham o  máximo de ATENÇÃO nos retornos e 
com os  carros. 

 A RESPONSABILIDADE EM CIMA DA  BICICLETA É DE CADA ALUNO.





Corrida



Considerações do Percurso da Corrida

Percurso sem carro plano e com ponto de Água e Gatorde a cada 3km.

Sai em direção ao Morrote da Asa Delta e percorrer 1km e voltar, passar pela base 
onde teremos Água e Gatorade e seguir 1,5km em direção ao Pontão do Lago Sul 
(retorno vai ser antes do portão de saída da Península) e voltar.

A ideia é fazer voltas de 5km para facilitar o apoio e hidratação de todos e “simular” a 
prova que será também com 3 voltas na corrida.

Não jogar lixo na vias da península!!!!

NO MORROTE VAI ESTAR TENDO UMA PROVA DA MKS, PORTANTO CUIADO COM 
OS ATLETAS QUE ESTIVREM CORRENDO, CASO ESTEJE MUITO MOVIMENTADO, 
CORRA EM DIREÇÃO AO PONTÃO.



Considerações da Corrida

 Se todos cumprirem essas orientações conseguiremos  atender ao 
máximo na parte de hidratação e qualquer  cuidado que necessitem.

 Vamos usar as vias sempre correndo pela CONTRAMÃO, JAMAIS 
CORRER NA PISTA NA  MESMA DIREÇÃO DOS CARROS OU DAS 
BIKES.

 Evite usar música, pois na prova não será permitido.

 Teremos 01 pontos de Água e Gatorade como informado no mapa, 
onde atenderá 2x em cada volta.



Considerações IMPORTANTES

 O Simulado serve para testar os materiais, ritmo, alimentação e hidratação  que irão usar na 
prova, portanto, não se descuidem disso tudo.

 Teremos boias na natação, caiaque e prancha de SUP para acompanhá-los,  mas não é de 
responsabilidade dos profissionais da Ápice o salvamento de  alunos no lago.

 USEM OS UNIFORMES DA ÁPICE, POIS AJUDA A IDENTIFICÁ-LOS NA RUA.

 No ciclismo respeite as leis de trânsito e esteja atento ao cruzar as ruas,  esse é apenas mais um 
treino e cada atleta é responsável pela sua  segurança e integridade.

 NA CORRIDA USE SEMPRE A CONTRAMÃO e evite usar música, pois na prova não  será 
permitido.

 Não jogue copos de água, gel ou qualquer lixo na rua utilize as lixeiras.

 Levem toda comida e bebida no ciclismo para não precisar  parar.

 EVITEM CHEGAR COM MÚSICA ALTA E FAZER BARULHO PRÓXIMO AS CASAS E 
PRINCIPALMENTE NÃO ESTACIONAR EM LOCAL PROÍBIDO OU EM FRENTE AS CASAS.

 Bom treino a todos!
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