
 

 

REGULAMENTO 
ROW TO WIN WATER 2019 
O evento Row to Win Water é um evento náutico com 3 (três) modalidades: Stand Up Paddle 
- SUP, Surfski - SS e Canoa-VA’A em formato Festival de 3 (três) dias de competições, tendo 
como organizador e idealizador, Maurício Boabaid. Este evento conta com a realização da 
Studio Remo Game, apoio da Prefeitura Municipal de Itajaí e patrocínio de Havan, Minister, 
Multilog, DalPet e Univali. 

 

 

 

 

 

Informações Gerais 

 Data: 17, 18 e 19.05.2019 

 Local: Praia de Cabeçudas / Itajaí-SC 

 Cronograma e apresentação do evento, pelo site: www.rowtowin.com.br/water/ 

 Inscrições: deverão ser realizadas através do site www.rowtowin.com.br na plataforma 
inscrições – www.paradaesportiva.com – para todas as modalidades, sendo que no 
caso da modalidade Surfski os atletas também deverão efetuar uma segunda inscrição 
na plataforma da CBCa – http://extranet.canoagem.org.br (sistema de inscrições 
online). 

 Não serão autorizadas inscrições fora das datas de 1º, 2º e 3º lotes. 

 Não teremos inscrições nos dias do evento. 

 O limite máximo de inscrições será de 800 atletas.  

 No caso de inscrições de equipes de OC6 e SS DUPLOS deverão ser confirmadas 
listas de equipes de atletas já inscritos individualmente, através do mesmo sistema de 
inscrições campo/equipes.  

 Não serão permitidas montagens de equipes de última hora, por favor organizem-se 
dentro dos prazos de inscrições.         

 Retirada de kit: somente com documento com foto e comprovante de pagamento 

 Retirada de kit por terceiros: somente com formulário preenchido e assinado com cópia 
do documento do atleta inscrito (baixar formulário aqui). 



 

 

 Não será permitida alteração do tamanho da camiseta no momento da retirada do kit, a 
organização terá como base as informações e dados das inscrições. 

 Em todas as provas de Stand Up Paddle – SUP, é obrigatório o uso da camiseta 
do evento que cada atleta receberá no kit, com seu numeral e chip. (O chip deverá 
ser devolvido no final de cada prova, caso o mesmo seja extraviado, o atleta 
deverá pagar uma taxa de reposição do mesmo no valor de 50,00 reais), caso o 
atleta não use a camiseta, ou numeral e ou chip, este atleta estará 
automaticamente desclassificado. 

 A organização do evento tem o direito de colocar adesivos de numerais, de nome 
do evento e ou patrocinadores, em Canoas, Surfskis e pranchas de SUP que 
participarão deste evento, de forma a não sobrepor em marcas ou adesivos de 
patrocinadores particulares.  

 Cada modalidade apresentará no site do evento o seu regulamento específico, SUP e 
VA’A serão competições festivas, por tanto, seguirão regulamentos e categorias 
próprias deste evento, a modalidade de Surfski seguirá o regulamento oficial da CBCa 
– Canoagem Oceânica, uma vez que será a 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de 
Canoagem Oceânica 2019.  

 Teremos algumas provas e categorias especiais nas 3 modalidades (dentro dos 
regulamentos), sendo diferentes de outros eventos, mas específicas para o evento 
ROW TO WIN WATER. – ESSAS PROVAS NÃO TERÃO PREMIAÇÃO EM DINHEIRO! 

 Atenção - em todas as modalidades teremos, TEMPO DE CORTE, de acordo com 
tempos estabelecidos pela comissão técnica de cada modalidade e para cada 
prova. 

 Canoa de 6 remadores – A classificação ou especificação da embarcação desta 

categoria, que irá participar oficialmente do Festival Row To Win Water, será a de 

casco aberto; inteiras, bi-partidas e ou tri-partidas, conhecidas no Brasil como OC6, 

não sendo permitida a participação de embarcações, canoas fechadas, 

conhecidas como Unlimited ou V6. 

 A organização do evento disponibilizará auxílio/ajuda de transporte para canoas OC6, 
com um limite máximo que será determinado para os Estados de ES, RJ, SP, PR, SC e 
RS. 

 A organização do evento não se responsabiliza por disponibilizar equipamentos 
de competições, assim como não se responsabiliza por negociações de aluguel 
ou empréstimo de canoas, sups e surfskis. 

 A responsabilidade de embarque, desembarque, montagem e desmontagem de canoas 
OC6 será de inteira responsabilidade das equipes proprietárias destes equipamentos, 
sendo que as datas e horários de transporte das canoas serão previamente 
determinados pela organização do evento, conforme segue no cronograma deste. 



 

 

 O transporte de SUP e SS - Surfski, será de responsabilidade de cada competidor. 

 No local do evento Praia de Cabeçudas teremos seguranças para que as canoas fiquem 
na praia, em posição livre de maré e também teremos local específico para guardaria 
de SUP e SS sendo que a movimentação e acomodação dos equipamentos serão de 
responsabilidade de cada atleta ou equipe (no caso do SUP e SS, recomendamos a 
utilização de capas de proteção). 

 Nos dias de competições teremos no local do evento, Food Trucks e 
indicações/restaurantes e locais para alimentação.   

 No evento teremos duas ambulâncias para primeiros socorros e atendimentos de 
emergência, caso necessário. 

 Para atendimento de segurança e resgate dentro da água teremos lanchas e 
equipamentos de salvatagem. 

 Na praça do evento teremos policiamento diário e noturno. 

 Na praia do evento teremos banheiros. 

 Na praça do evento teremos local específico com hidratação e frutas somente para 
atletas credenciados com pulseira de competidores.  

 A organização do evento não se responsabiliza por qualquer dano em equipamentos 
assim como extravio de qualquer equipamento ou bens de uso pessoal no local do 
evento. 

 A organização do evento tem o direito de trocar ordens de provas, mudar distâncias, 
datas, cronograma e horários deste evento, caso sejam necessários por decorrência de 
mudanças climáticas e ou necessidades visando a preservação e segurança dos 
competidores. Caso isso ocorra, será comunicado nos meios de divulgações e locais do 
evento. 

 É extremamente necessário que todos os atletas usem equipamentos de segurança 
descritos e exigidos com obrigatoriedade de acordo com o regulamento de cada 
modalidade. 

 Todos os atletas inscritos receberão somente um (01) kit, independentemente de 
quantas provas participarem. 

 Todos atletas inscritos receberão uma medalha de participação.  

 O evento premiará com medalhas de 1º, 2º e 3º lugares todas as categorias das três 
modalidades e todas as chamadas para premiações serão realizadas no dia 19 de maio, 
domingo pela manhã a partir das 10 horas.  

 O evento terá uma premiação em dinheiro no total de R$70.000,00 (setenta mil reais) 
descritas e divididas no regulamento de cada modalidade com regras e com limite 



 

 

mínimo de inscrições por determinadas categorias, para que sejam só assim, efetivadas 
todas as premiações em dinheiro. 

 Os valores de premiações serão pagos, em até 05 dias úteis após os resultados oficiais 
do evento, em forma de transferência bancária para o atleta classificado e identificado 
como merecedor de acordo com os regulamentos das modalidades, em caso de equipe, 
a mesma deverá indicar um único atleta representante para receber o valor referente ao 
prémio. 

 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. 

 O termo de responsabilidade será digital e deverá ser aceito para que a inscrição 
seja finalizada. 

 Todo o atleta deverá estar presente no Briefing de sua prova, pois neste 
momento, o Diretor de prova poderá alterar qualquer regra do regulamento caso 
necessário. 

 Cabe a cada atleta, a responsabilidade de ler os regulamentos de cada modalidade, 
atentar aos horários e programações do cronograma do evento, assim como, manter 
boa conduta esportiva de respeito com seus adversários, árbitros, equipe técnica e 
organizadores do evento. 

 

 

Inscrições 

Lotes de Inscrições 
SUP - VA’A - SURFSKI Kids, Júnior, 60+ e PCD 

1 PROVA 2 OU + PROVAS 1 PROVA 2 OU + PROVAS 

1º Lote - 30/03 a 12/04 R$ 140,00 R$170,00 R$ 70,00 R$85,00 

2º Lote - 13/04 a 26/04 R$ 160,00 R$190,00 R$ 80,00 R$95,00 

3º Lote - 27/04 a 03/05  R$ 180,00 R$210,00 R$ 90,00 R$105,00 

 

* Kids, Júnior, 60+ e PCD (Pessoas Com Deficiência), valores com descontos para todas as 
modalidades. 

 

 

 



 

 

Observações 

- Atenção!  A idade do atleta para a sua faixa etária, será obtida 

através da subitração entre o ano corrente da competição do ano 

de seu nascimento, ou seja, será considerado o ano em que o atleta 

completa a idade, isso serve para todas as 3 modalidades deste 

evento.  

- Todos os nossos valores de inscrições, já apresentam valor final líquido de acordo 

com o período/lote e opções desejadas. 

- Na hipótese de adiamento de prova e a consequente divulgação de nova data, não 

haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência do atleta. 

- O atleta tem o prazo de 7 (sete) dias após a data de pagamento de sua inscrição para 

solicitar devolução em caso de desistência. (Código de Defesa do Consumidor) 

- Após 7 (sete) dias do pagamento de sua inscrição, não haverá devolução da mesma. 

- O atleta não poderá transferir a sua inscrição para outro atleta. 

- Em caso de necessidade de substituição de atletas em barcos compostos (Canoas 

OC6 e SS Duplos) só será permitida em 50% da composição com atletas que já 

tenham inscrições efetuadas de duas ou mais provas (com preenchimento de 

formulário de substituição), caso contrário, a equipe/atleta deverá solicitar uma ou 

mais inscrições extras no valor de R$ 180,00/por atleta. 

- Casos excepcionais e justificáveis, serão analisados pela organização do evento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMULÁRIO PARA RETIRADA DE KIT POR TERCEIRO 
ROW TO WIN WATER 2019 
 
 
 

Eu ………….………….………….………….…………………………..…….…………. 

portador(a) do CPF nº :………….………….………….…, atleta inscrito no evento 

Row to Win Water 2019, solicito e autorizo a retirada de meu Kit de inscrição, 

por ………………….………….………….………….………….………, portador(a) do 

CPF nº: .…………….………….………….…. 

 

 

 

           

Assinatura do atleta inscrito 

 

 

 

 

           

Assinatura da pessoa autorizada 

 
 
 
Observação: no ato da retirada do kit, é obrigatório apresentar cópia de registro de 
pagamento da inscrição.   


