REGULAMENTO
ROW TO WIN WATER 2019 – STAND UP PADDLE
O Evento Row to Win Water para a modalidade de Stand Up Paddle será realizado na Praia
de Cabeçudas – Itajaí/SC, este evento tem chancela da FECASUP em formato FESTIVAL e
será aberto a todos atletas do Brasil.
Observação: este evento por tratar-se de um evento festivo, segue um regulamento próprio.

Aviso de Regata
Evento: Row to Win Water – Stand Up Paddle
Local: Praia de Cabeçudas – Itajaí – SC
Patrocinadores: Havan, Minister, Multilog, DalPet e Univali
Apoio: Prefeitura Municipal de Itajaí
Realização: Studio Remo Game
Homologação: FECASUP
Data: 17, 18 e 19 de maio de 2019.
Modalidade: SUP FUN e SUP RACE
Premiação: R$ 17.500,00 conforme informações no site www.rowtowin.com.br – categorias
e premiações.
Inscrições: no site do evento www.rowtowin.com.br - link Inscrições
Inscrições 1º Lote: 30/03/2019 a 12/04/2019
Inscrições 2º Lote: 13/04/2019 a 26/04/2019
Inscrições 3º Lote: 27/04/2019 a 03/05/2019

Inscrições
Lotes de Inscrições

SUP - VA’A - SURFSKI
1 PROVA

Kids, Júnior, 60+ e PCD

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 acima para todas as
modalidades.

Premiação
Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados geral (masculino e feminino) e
os três primeiros colocados em cada categoria de idade. Caso seja alcançado a quantidade
mínima de participantes estipulada pela organização, sendo de 50 atletas masculinos e 10
femininos, haverá premiação em dinheiro na categoria Pro Elite 14 M e F conforme
informações contidas no download categorias e premiações no site rowtowin.com.br.

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

Programação e Cronograma
No site do evento: www.rowtowin.com.br

Classes, Categorias e Distâncias
Race 14’ Profissional Open Masculino – 9K
Race 14’ Profissional Open Feminino – 9K
Race 14’ Master Masculino – 9K
Race 14’ Super Master Masculino – 9K
Race 14’ Master Feminino – 9K
Race 14’ Super Master Feminino – 9K

Kids Masculino – 200M
Kids Feminino – 200M
Junior Masculino – 3K, 6K, 9K
Junior Feminino – 3K, 6K, 9K
Race Amador 12’6″ Masculino – 6K Open, Master e Super Master
Race Amador 12’6″ Feminino – 6K Open, Master e Super Master
Fun 12’2″ Masculino – 1.5K Open e Master
Fun 12’2″ Feminino – 1.5K Open e Master
Fun e Race (qualquer prancha até 14 pés) – M/F – 3K Open, Master e Super Master.

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

Condições Adversas
A Organização e a Direção Técnica do evento 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 no
valor de R$100,00 em dinheiro ou em cartão de débito) e serão julgados e avaliados de
acordo com os critérios da Comissão Técnica do evento.

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

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.

Hospedagem
No site temos informações dos hotéis conveniados.

Contato
Organizador: Maurício Boabaid – fone: (047) 99923.9351

Regulamento Stand Up Paddle
1. A modalidade de Stand Up Paddle seguirá regulamento e categorias próprias para este
evento.
2. O percurso de prova será em formato triangular com cada volta de 3K e 1.5K com ida e
volta conforme mapa.
3. As largadas e chegadas serão feitas na praia com formato Lemans.
4. O percurso será configurado por linha imaginaria através do contorno de bóias de boa
visualização.
5. O percurso e as distâncias poderão ser alteradas pelo diretor de prova em caso de más
condições climáticas.

Categorias
Kids 200 metros - M/F de 7 até 12 anos (obs.: qualquer tipo de pranchas até 14’)
Sup FUN 1.5K - M/F (obs.: somente pranchas FUN até 12.2').
Open M / Open F.
Master 40+ M/F.

Obs: Sup FUN 1.5K especificamente para este evento, sendo considerada uma categoria
de iniciação e de acesso ao SUP.
Sup Fun e/ou Race 3K - (obs: qualquer tipo de pranchas FUN e/ou Race até 14')
Junior B - M/F de 13 até 15 anos.
Open - M/F acima de 15 anos ou +.
Master - M/F de 40 anos até 49 anos.
Super Master - M/F de 50 anos ou +.
Sup Race Amador 12.6' 6K - (somente pranchas Race até 12.6')
Junior A - M/F de 15 anos até 18 anos.
Open - M/F (obs: mínimo de 15 anos de idade).
Master - M/F de 40 anos até 49 anos.
Super Master - M/F de 50 anos ou +.
Sup Race Pro Elite 14' 9K - (somente pranchas Race até 14')
Junior A - M/F de 15 anos até 18 anos.
Open - M/F (obs.: mínimo de 15 anos de idade).
Master - M/F de 40 anos até 49 anos.
Super Master - M/F de 50 anos ou +.
Observação: as categorias Sup Race Amador 12.6 e Sup Race Pro Elite 14, serão
automaticamente classificatórias para as baterias de Sup Race Técnico do domingo,
sendo 20 atletas no masculino e 10 atletas no feminino de cada categoria, ou seja, no
domingo teremos duas baterias de RACE Técnico com 30 atletas em cada bateria.
Observação: premiação em dinheiro somente nas categorias Pro Elite 14 M e F, conforme
informações em nosso site.
6. O Atleta que agir de má fé provocando interferência proposital ao rendimento do seu
adversário será advertido.
7. A organização reserva o direito de julgar qualquer atitude dos atletas durante a
competição, podendo assim penalizar ou desclassificar o atleta.
8. O uso de esteira será livre.
LARGADAS DE BATERIAS - O posicionamento em filas de largada será determinado
pelo diretor técnico no Briefing de cada prova.
9. Os atletas devem se posicionar livremente na largada respeitando o direito de
permanência do atleta que previamente se posicionou no local. Em casos especiais o

Nível Técnico também pode ser utilizado como fator determinante na formação da
largada.
10. Os competidores devem estar na área de largada a tempo de permitir uma preparação
satisfatória para a largada. A largada será dada pontualmente sem referência a qualquer
ausente. O árbitro de largada não precisa esperar pelo alinhamento de uma prancha que
não demonstra habilidade suficiente para tanto.
11. A posição das pranchas na largada deve ser tal que as proas (bicos) alinhem- se, com a
linha de largada.
12. Após o alinhamento, o Árbitro de Largada chamará a atenção dos competidores para a
largada com as palavras "LARGADA A QUALQUER MOMENTO" e, em algum momento
deste intervalo, ele deve dar o sinal de largada com um sinal acústico.
13. Se o árbitro de largada não estiver satisfeito com o alinhamento, ele pode chamar
"PARE", e acenar para o Alinhador para proceder o reposicionamento.
14. Se o competidor ultrapassa a linha imaginaria ou sai remando na frente depois das
palavras "LARGADA A QUALQUER MOMENTO " e antes do tiro de largada, ele queimou
a largada e será penalizado.
15. O Árbitro de Largada pode advertir e o competidor faltoso.
CHEGADA - O atleta termina a prova quando parte do seu tronco ou cabeça cruza a linha
de chegada que será através de um pórtico posicionado na areia.
16. É obrigatório que o atleta esteja em posse de seu remo.
17. Se dois atletas ou mais chegam juntos a linha de chegada ao mesmo tempo, eles
recebem a mesma classificação final.
18. O árbitro Auxiliar tem o direito de interromper uma prova largada corretamente se
impedimentos ou imprevistos surgirem. Tal interrupção pode ser sinalizada pelos árbitros
de percurso com uma bandeira vermelha e ou repetitivos sinais sonoros. Os competidores
devem parar imediatamente de remar e aguardar novas instruções.
19. Se uma largada é declarada nula e inválida, não é permitido qualquer tipo de protesto.
20. No caso de queda o competidor é eliminado da prova se ele não for capaz de voltar a
posição de remada sem ajuda externa.
21. Um protesto contra o direito de um atleta de participar de uma prova deve ser dirigido a
Comissão de protesto até uma hora antes da largada da prova.
22. Um protesto feito durante uma competição deve ser entregue a Comissão de Protesto
até 30 minutos após o término da prova e obrigatoriamente o atleta que efetua o protesto
deverá informar o atleta protestado sobre o protesto.
23. Todo protesto efetuado durante uma competição, deve ser feito por escrito e estar
acompanhado de uma taxa de R$100,00 (em dinheiro ou cartão de débito). A taxa será
devolvida se o protesto for acatado.
24. 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.

25. Os atletas deverão observar áreas de aquecimento sem interromper as provas de outras
modalidades.
26. A organização e equipe técnica do evento determinará o percurso e o sistema das
provas do SUP Race Técnico de domingo.

Observação: as categorias Sup Race Amador 12.6 e Sup Race Pro Elite 14, serão
automaticamente classificatórias para as baterias de Sup Race Técnico separadamente no
domingo, sendo 20 atletas no masculino e 10 atletas no feminino, para cada categoria.
27. 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.

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.

