REGULAMENTO
ROW TO WIN WATER 2019 – SURFSKI

Circuito Brasileiro de Canoagem Oceânica
2ª Etapa

1. Evento
Circuito Brasileiro de Canoagem Oceânica – 2ª Etapa
2. Data/período
De 17 a 19 de maio de 2019
3. Local
Praia de Cabeçudas – Itajaí/SC
4. Realização: Studio Remo Game
5. Organização
Row To Win Water
6. Supervisão
CBCa - Confederação Brasileira de Canoagem
7. Patrocinadores
Havan, Minister, Multilog, DalPet e Univali
8. Apoio
Prefeitura Municipal de Itajaí
9. Programação e Cronograma: através do site Row to Win Water
10. Características do local do evento;
O percurso será de aproximadamente 18km em águas totalmente navegáveis, com largadas
e chegadas na praia de Cabeçudas, o sentido da prova poderá variar de acordo com as
condições climáticas do dia da prova, tanto individual como de duplas. A Ilha das Cabras em
frente à praia de Balneário Camboriú será a referência natural de contorno de acordo com o
circuito no mapa abaixo. A largada será definida no Briefing do evento podendo ser LeMans
ou embarcada.

11. Inscrições (link e valor)
As inscrições deverão ser realizadas obrigatoriamente no site www.rowtowin.com.br link
inscrições www.paradaesportiva.com e também através do site da Confederação Brasileira
de Canoagem – http://extranet.canoagem.org.br no sistema de inscrições online até o dia
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.

Categorias
SURFSKI – SS
SIMPLES - Open M/F 18K (obs.: mínimo de 15 anos de idade).
Junior M/F 18K de 15 até 18 anos.
Sub23 M/F 18K de 19 até 23 anos.
Sênior M/F 18K de 24 até 34 anos.
Master A M/F 18K de 35 até 39 anos.
Master B M/F 18K de 40 até 44 anos.
Master C M/F 18K de 45 até 49 anos.
Master D M/F 18K de 50 até 54 anos.
Master E M/F 18K de 55 até 59 anos.
Master F M/F 18K de 60 até 64 anos.
Master G M/F 18K de 65 anos ou +.
Obs.: premiação em dinheiro somente para as categorias SS Simples OPEN
Masculino de primeiro até o décimo lugar e OPEN Feminino de primeira até a quinta
colocada e com um número mínimo de 50 inscrições no masculino e 10 inscrições no
feminino, conforme informações em nosso site.
DUPLO - Open M/F 18K (obs.: mínimo de 15 anos de idade).
Junior M/F 18K de 15 até 18 anos.
Sênior M/F 18K de 19 até 34 anos.
Master M/F 18K de 35 até 44 anos.
Super Master M/F 18K de 45 anos ou +.
Misto 18K (obs.: mínimo de 15 anos de idade).

CATEGORIA E PROVA ESPECIAL – CAIAQUES LIVRES OPEN M/F 3K
Prova criada a para promoção e divulgação do evento e da modalidade, a qual estará fora
da etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Oceânica.

Observações:
- 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.
- O pagamento pode ser feito através de cartão ou boleto.
Para dúvidas relacionadas ao cadastro, entrar em contato pelo e-mail
cadastro@canoagem.org.br ou pelo telefone 41 3083.2600.

12. Reunião de chefes de equipes;
Haverá reunião técnica na sexta-feira, 17.05.2019 às 17h30h no Hotel Marambaia
Cabeçudas.
13. 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 no individual conforme informações contidas no
download categorias e premiações no site www.rowtowin.com.br
14. Regulamento
Será respeitado o regulamento homologado pela CBCa no ano de 2017 e o termo de
responsabilidade estará disponível no site da CBCa.
Para ler o regulamento, acesse http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/
regulamento/id/91

Para consulta, segue o link do regulamento internacional da classe Surfski: http://
www.canoeicf.com/icf/Aboutoursport/Ocean-Racing.html
15. Contatos
Supervisor: Jefferson Sestaro
canoagem.oceanica@canoagem.org.br
(13) 991 573 038

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.

