
AVISO DE REGATA 

Evento: 2º Ilha do Mel Sup Festival 

Local: Praia de Encantadas - PR 

Realização: Ilha do Mel Produções & Eventos 

Homologação: ASUPCWB 

Data: 07 de outubro 

Modalidade: SUP RACE 

Premiação: Troféu e Kits de 1º a 5º colocados e medalha de finisher para 
todos os participantes 

Inscrições ATÉ 28/09 

Valor R$ 80,00 + (taxa de serviço) 

Inscrições ATÉ 06/10 às 20h 

Valor R$ 100,00 + (taxa de serviço) 

Inscrições no dia do evento: Valor R$ 140,00 

Obs: Não haverá devolução de taxas de inscrição! 

  

CATEGORIAS E DISTÂNCIAS 

Masculino 

Fun Open 4 km - abertos a todas as idades (pranchas de passeio até 12'2" com 
fundo chato, exceto Race) 

Fun Master 4 km - acima de 40 anos (pranchas de passeio até 12'2" com fundo 
chato, exceto Race)                    

Race 12'6 Open - 8 km (aberto a todas as idades, pranchas até 12'6) 

Race 12'6 Master - 8 km (acima de 40 anos de idade, pranchas até 12'6) 

Race 14' Open - 8 km (aberto a todas as idades, pranchas até 14'0) 

 
Feminino 



Fun Open 4 km - abertos a todas as idades (pranchas de passeio até 12'2" com 
fundo chato, exceto Race) 

Fun Master 4 km - acima de 40 anos (pranchas de passeio até 12'2" com fundo 
chato, exceto Race)                    

Race 12'6 Open - 8 km (aberto a todas as idades, pranchas até 12'6) 
 
 

Obs: Uma categoria só será validada e, consequentemente, premiada em 
pódio, caso esteja representada pelo mínimo de 03 (três) atletas inscritos 
na competição. 

 
 
 

PROGRAMAÇÃO/CRONOGRAMA 

(SUJEITO A ALTERAÇÃO) 

- 13:00 às 14:30 – Check-In e entrega de kits aos atletas 

- 14:50 às 15:15 - Briefing da prova 

- 15:30 - Largada 

- 16:00 às 17:00 - Chegada 

- 17:30 - Pódio e encerramento.   
 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 

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 ASUPCWB 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 ASUPCWB. 

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 ASUPCWB não aceitará 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: Ilha do Mel Produções & Eventos 
Tel: 41-999890064 Herbert 
Tel: 41-995619022 Guilherme 

E-mail: ilhadomeleventos1@gmail.com 

 


