
APRESENTAÇÃO 

Aos dias 25 e 26 de novembro a cidade de Blumenau sediará novamente o Festival Blumenau a 
Bordo. Evento anual, em parceria com a Associação Catarinense de Marinas (ACATMAR) e que 
visa divulgar e promover as diversas atividades náuticas possíveis de serem praticadas em rios 
e represas dos municípios catarinenses. 

A novidade para a edição deste ano é a inserção da 4a Etapa do Catarinense de SUP Race no 
cronograma de atividades do evento. 

Evento de 1 Estrela chancelado pela FECASUP, entidade oficial do esporte em Santa Catarina, 
deverá contar com 80-150 atletas dos três estados do Sul do Brasil, com disputas nas águas do 
rio Itajaí-Açu compreendendo as categorias Profissional (10km), Amadores (5km), Iniciantes 
(2km), Júnior (2km) e Kids (1km). 

A arena do evento concentra-se-á na Prainha, junto ao Vapor Blumenau, navio que em tempos 
áureos trafegava nas águas do Itajaí-Açu com porto sediado a frente da Avenida das Palmeiras, 
próximo a morada do Dr. Hermann Blumenau. 

A 4a Etapa do Catarinense de SUP Race contará troféus para as três primeiras colocações das 
categorias amadoras e para as cinco primeiras colocações das duas categorias profissionais. 
Premiação em dinheiro (R$2.000,00), conforme a chancela de 1 Estrela do evento, medalhas 
de Finisher a todos participantes e brindes de diversos apoiadores da etapa a serem sorteados 
ao longo do evento. 

Aviso de Regata 

Evento: Festival Blumenau a Bordo | 4a Etapa do Catarinense de 
SUP Race. 

Local: Prainha - Cidade de Blumenau - Santa Catarina.  

Patrocínio: Prefeitura de Blumenau / Secretaria de Turismo e Lazer. 

Apoios: ACATMAR-Associação Catarinense de Marinas / PROJECTA 
Eventos. 

Realização: KANALOA Canoagem Havaiana. 

Homologação: FECASUP. 

Data: 25 e 26 de Novembro de 2017. 

Validade: 4ª Etapa do Circuito Catarinense 

Modalidade: SUP RACE 
 
Premiação: R$2.000,00 – Evento 01 estrela – (distribuídos conforme 
o livro de regras da FECASUP 2017.) 



Inscrições 1º Lote: ATÉ 15 de Outubro de 2017, R$ 80,00 + (taxa 
de serviço). 

Inscrições 2º Lote: ATÉ 22 de Novembro de 2017, R$ 100,00 + 
(taxa de serviço). 

Inscrições do Iniciantes: ATÉ 22 de Novembro de 2017, R$ 40,00 + 
(taxa de serviço) no 1º Lote e R$ 50,00 + (taxa de serviço) no 2º 
Lote. 

Inscrições no dia do evento: R$ 150,00 (dinheiro ou cheque). 

Obs: Não haverá devolução de taxas de inscrição! 

Classes e Categorias  

Race 12’6″ Profissional 
Masculino – Troféu até o 5º lugar 
Feminino – Troféu até o 5º lugar 
Master Masc – Idade maior ou igual a 40 anos – Troféu até o 3º lugar 
Super Master Masc – Idade maior ou igual a 50 anos – Troféu até o 
3º lugar 

Race 14 
Misto – Troféu até o 3º lugar 
 
Race Amador 12’6″ 
Masculino – Troféu até o 3º lugar 
Feminino – Troféu até o 3º lugar 
 
Kids (Inscrições gratuitas) 
Masculino – Troféu até o 3º lugar 
Feminino – Troféu até o 3º lugar 

OBS: Obrigatório a presença dos pais. 

Junior (50% do valor de inscrição) 
Masculino – Troféu até o 3º lugar 
Feminino – Troféu até o 3º lugar 

Funrace 12’2″ 
Masculino – Troféu até o 3º lugar 
Feminino –  Troféu até o 3º lugar 
 

 



Iniciantes (Pranchas de Passeio até 10’5”) 
Masculino - troféu até o 3º lugar 
Feminino - troféu até o 3º lugar 
 
Obs: Uma categoria só será validada e, consequentemente, 
premiada em pódio, caso esteja representada pelo mínimo de 03 
(três) atletas inscritos na competição. 
  

Programação 
 
Dia 25/Novembro, sábado: 

• 09 horas – barcos, marinheiros e boias com cabos e 
ancoras a disposição da organização; 

• 09 horas – abertura da arena para os organizadores; 

• 10 horas – abertura da arena para atletas; 

• 10h às 12h –inscrições de última hora e retirada de kits para 
atletas de todas as categorias; 

• 12h às 13h30min – intervalo para almoço; 

• 13h30min – reunião técnica com todos os atletas, no local 
da prova; 

• 14 horas – largada das categorias profissional, amador 
e funrace; 

• 16 horas – largada das categorias júnior, kids e iniciantes; 

• 17 horas – encerramento da arena; 

• 19 horas – confraternização e jantar em restaurante a 
confirmar. 

Dia 26/Novembro, domingo: 

• 09 horas – barco, marinheiro e boias com cabos e ancoras a 
disposição da organização; 

• 09 horas –  abertura da arena; 

• 09h30min –  4Fun Team Race. Prova de revezamento em 
equipe de quatro integrantes (2 homens, 1 mulher, 1 kids ou 
junior) em circuito de curta distância e premiação com 
brindes de apoiadores; 

• 11h às 12h –  cerimônia de premiação de todas as 
categorias; 

• 12 horas –  encerramento do evento. 
  



Identificação 
• O Atleta deverá utilizar “obrigatoriamente” o numeral e camisa do 
evento durante a prova. 
• A colocação de numeração pessoal de identificação deve estar 
localizada entre o peito e barriga do atleta. 
• A não utilização implicará em automática desclassificação da prova. 

Condições Adversas 
A Organização e a Direção Técnica da FECASUP poderão a seu 
critério alterar o percurso ou mesmo cancelar a prova caso as 
condições de clima comprometer a segurança e a boa técnica da 
Competição. 

Protestos e pedidos de reparação 
Os protestos e pedidos de reparação deverão ser encaminhados à 
direção da prova até 30 minutos após a divulgação da Ordem Geral de 
Chegada (mediante pagamento de taxa) e serão julgados e avaliados 
de acordo com os critérios da FECASUP. 

Segurança 
• Será obrigado aos competidores usar o leash (cordinha de 
segurança). 

Responsabilidade 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. 
A Entidade Organizadora e a FECASUP não aceitarão qualquer 
responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte relacionados 
diretamente com a série de regatas, durante ou depois de completado 
o evento. 

Uso de Imagem 
O competidor, ao se inscrever no evento, permitirá o uso da sua 
imagem, filmes e fotos para promoções e divulgações do evento pelo 
organizador, patrocinador e instituições parceiras. 

Contato 
Organizador: Alexey Bevilacqua & Antônio Gonzaga 
Tel: 48-99805 9009 
E-mail: tormin@hotmail.com 

 


