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Apresentação

É com imenso prazer que anunciamos a primeira etapa do

Super SUP Brasil 2017 .

O Praia Mole Grand Slam  será realizado entre 0s dias 04 a 07

de Maio, tendo como sede do evento, o Praia Mole Hotel com

suas arenas montadas; na Lagoa da Conceição e na Praia Mole.

As provas de SUP wave terão início no dia 04 de Maio e serão

disputadas nas ondas da Praia Mole.

As provas de Race, acontecem no final de semana e repetindo o

formato das provas de race mais disputadas de 2016,  serão

realizadas a combinação de competições de race distance e do

race técnico. A soma dos resultados em ambas as disputas no

sábado e no domingo definirão a classificação final dos atletas

de SUP race na etapa.

O Catarinense de SUP Race será apenas uma prova de race

distance juntamente com a prova de race distance do Brasileiro.

O Praia Mole Grand Slam  será a primeira etapa do circuito

brasileiro de SUP race e wave  2017 e também será a 1º Etapa

SELETIVA para o Mundial ISA de SUP 2017 que acontecerá em

setembro na Dinamarca.

O evento contará com disputas em todas as categorias
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profissionais e amadoras. Estamos honrados com a parceria

do Praia Mole Hotel com a CBSUP e CBS, que abre as suas

portas pela terceira vez, para abrigar a família do SUP

competitivo nacional.

Esperamos proporcionar um excelente inicio de temporada para

os amantes do SUP race e wave.
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Aviso de Regata

Evento: Super SUP Brasil – Praia Mole Grand Slam.

Data: 04 a 07 de maio.

Validade: Primeira etapa do Circuito Brasileiro de SUP Wave  e

SUP Race 2017 & Primeira etapa da seletiva CBS/ISA 2017.

Modalidades: Race (Long e Técnico) / Wave.

Premiação:

Brasileiro: R$20.000,00 – Evento duas estrelas ** Premiação

R$10 mil em dinheiro para cada modalidade, distribuídos

conforme o livro de regras da CBSUP 2017.

Catarinense: R$ 2.000,00 – evento uma estrela* Premiação em

dinheiro distribuída conforme o livro de regras da FECASUP.

Essa premiação é apenas para atletas inscritos no Brasileiro e

no Catarinense ou apenas no Catarinense. Inscrever-se no

Catarinense é aberto a todos, exceto aos atletas de fora do

Estado de Santa Catarina que já figuraram em algum ano entre

os 32 primeiros do ranking masculino profissional ou entre as 16

primeiras do ranking feminino profissional brasileiro.

Inscrições do Brasileiro/Seletiva ISA: (clique aqui para

efetuar sua inscrição): Valor R$100,00 + (taxa de serviço)

Atenção 1: Para efetuar sua inscrição é obrigatório estar

cadastrado na CBSUP: clique aqui  para realizar o seu

cadastro.

Atenção 2: Só será permitida a participação de atletas filiados e

quites com a entidade estadual representante da CBSUP em seu

estado. (Exceto para atletas em que vossos estados não

possuam entidade filiada da CBSUP!)

Atenção 3: O valor de R$ 100,00 será mantido até o dia 10 de
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Abril. Do dia 11 de Abril em diante o valor para se inscrever será

de R$ 150,00. As inscrições serão encerradas no dia 1 de Maio,

três dias antes do início do evento.

Obs: Não haverá devolução de taxas de inscrição!

***** INFORMAÇÕES da ETAPA do CATARINENSE ao FINAL

DO DOCUMENTO *****

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 e Feminino – Idade maior ou igual a 40 anos (ano

em que completa 40 anos) – Troféu até o 3º lugar

Super Master Masc– Idade maior ou igual a 50 anos (ano em

que completa 50 anos) – Troféu até o 3º lugar

Race 14

Open – Troféu até o 3º lugar

Master Masc – Idade maior ou igual a 40 anos (ano em que

completa 40 anos) – Troféu até o 3º lugar

Gran Master Masc – Idade maior ou igual a 50 anos (ano em

que completa 50 anos) – Troféu até o 3º lugar

Kids

Masculino – Troféu até o 3º lugar

Feminino – Troféu até o 3º lugar

Junior

Masculino – Troféu até o 3º lugar

Feminino – Troféu até o 3º lugar

Funrace 12’2″

Masculino – Troféu até o 3º lugar
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Feminino –  Troféu até o 3º lugar

Race Amador 12’6″

Masculino – Troféu até o 3º lugar

Feminino – Troféu até o 3º lugar

Master Masc e Feminino – Idade maior ou igual a 40 anos (ano

em que completa 40 anos) – Troféu até o 3º lugar

Super Master Masc e Feminino – Idade maior ou igual a 50

anos (ano em que completa 50 anos) – Troféu até o 3º lugar

SUP Wave Profissional (48 atletas Masculino / 16 Feminino / 16

Master Masc. / 8 Master Fem./ 16 Super Master Masc. / 8 Super

Master Fem.)

Masculino – Troféu até o 4º lugar

Feminino – Troféu até o 4º lugar

Master Masc– Idade maior ou igual 40 – (ano em que completa

40 anos) – Troféu até o 4º lugar

Super Master Masc– Idade maior ou igual a 50 anos (ano em

que completa 50 anos) – Troféu até o 4º lugar

Master  Fem. – Idade maior ou igual 40 – (ano em que completa

40 anos) – Troféu até o 4º lugar

Super Master Fem. – Idade maior ou igual a 50 anos (ano em

que completa 50 anos) – Troféu até o 4º lugar

SUP Wave Amador (32 atletas Masculino / 16 Feminino / 8

Junior  Masc. – 8  Junior Fem. / 8 Kids  Masc. – 8  Kids Fem.).

Masculino open – Troféu até o 4º lugar

Feminino open – Troféu até o 4º lugar

Junior Masculino – Troféu até o 4º lugar

Junior Feminino – Troféu até o 4º lugar

Kids Masculino – Troféu até o 4º lugar

Kids Feminino – Troféu até o 4º lugar

Obs: Uma categoria só será validada e, consequentemente,
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premiada em pódio, caso esteja representada pelo mínimo

de 03 (três) atletas inscritos na competição.

Programação:

Quinta-feira dia 04 de Maio

07h30m – Reunião com atletas do SUP Wave,

07h30m – Início de baterias SUP Wave,

19h às 22h – Jantar  no Praia Mole Hotel | R$ 30,00 por pessoa.

Sexta-feira dia 05 de Maio

07h30m – Início de baterias SUP,

12h às 19h – Entrega de kits no Salão de Jogos em frente a

piscina;

19h às 20h – Congresso técnico CBSUP;

19h às 22h – Jantar no Praia Mole Hotel | R$ 30,00 por pessoa.

Sábado dia 06 de Maio (programação passível de alteração)

07h30m – Início de baterias Wave,

07h30m – Abertura do hangar de barcos e da arena Lagoa nos

fundos do Praia Mole Hotel;

09h30m – Briefing técnico de SUP Race, todas as categorias,

exceto junior e kids;

10h00m – Largada da prova de SUP Race Distance, (Pro –

12Km / AM – 6km), exceto junior e kids;

                     INTERVALO PARA ALMOÇO

14h00m – Briefing técnico de SUP, categorias junior e kids;

14h30m – Largada SUP Race Kids; (aprox. 1Km).

15h00m – Largada SUP Race Junior; (aprox. 2Km).

19h00m – Jantar de massas e a famosa paella do Praia Mole

Hotel. Não incluído no valor da inscrição e aberto ao público. R$

CBSUP » Super SUP Brasil Praia Mole Grand Slam about:reader?url=http://cbsup.com.br/eventos/super-sup-brasil-praia-m...

6 de 9 27/03/2017 19:58



35,00 por pessoa na compra antecipada.

Domingo dia 07 de Maio (programação passível de alteração)

07h00m – Início de baterias Wave,

07h30m – Abertura da arena Lagoa da Conceição e ou Praia

Mole;

08h00m – Briefing Race Técnico para o Funrace e Race

Amador;

08h15m – Início das baterias; (aprox. 1Km).

10h30m – Briefing Race Técnico para o Race Pro e 14′;

10h50m – Início das baterias; (aprox. 1Km).

13h00m – Encerramento das baterias;

15h30m – Cerimônia de premiação.

Hospedagem:

O evento acontece nas dependências do Praia Mole Hotel e

conta com toda a estrutura do Praia Mole Hotel, aonde será a

sede operacional do evento. O Hotel se estende de um lado até

a Lagoa da Conceição, aonde acontecerão as provas de RACE

DISTANCE e do outro lado até a Praia Mole, onde acontecerão

as baterias do SUP Wave e RACE TÉCNICO.

Os participantes que optarem por ficar hospedados no hotel não

precisarão se preocupar com aluguel de carro e deslocamentos

pois tudo acontecerá nas dependências do mesmo.

Para atender ao maior número possível de atletas o hotel está

disponibilizando um tarifário especial de suas maiores unidades

exclusivamente para grupos de 4 a 5 pessoas, sendo todas as

demais para até 3 pessoas.

Informações e reservas de hospedagem em:

reservas@praiamole.com.br
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Veja o tarifário especial para o evento: clicando aqui!

Obs: Após o término do evento, atletas e familiares que

desejarem ficar mais dias no hotel terão desconto de 30% em

cada diária adicional.

————————————————————–

Informações do CATARINENSE:

Inscrições do Catarinense: (clique aqui para efetuar sua

inscrição): Apenas Catarinense: Valor R$80,00 + taxa de

serviço. Catarinense + Brasileiro: Valor R$ 150,00 + taxa de

serviço.

Atenção 1: Para efetuar sua inscrição é obrigatório estar

cadastro na CBSUP: clique aqui para realizar o seu cadastro.

Só será permitida a participação de atletas filiados e quites com

a entidade estadual representante da CBSUP em seu estado.

(Exceto para atletas em que vossos estados não possuam

entidade representante da CBSUP!)

Atenção 2: Os valores acima serão mantidos até o dia 10 de

Abril. Do dia 11 de Abril em diante o valor para se inscrever será

de R$ 100,00 e R$ 170,00 respectivamente. As inscrições serão

encerradas no dia 01 de Maio, três dias antes do início do

evento.

Obs: Não haverá devolução de taxas de inscrição!

Catarinense – 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 (ano em que

completa 40 anos) – Troféu até o 3º lugar
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Gran Master Masc– Idade maior ou igual a 50 anos (ano em

que completa 50 anos) – Troféu até o 3º lugar

Race 14

Open – Troféu até o 3º lugar

Kids

Masculino – Troféu até o 3º lugar

Feminino – Troféu até o 3º lugar

Junior

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

Race Amador 12’6″

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:

A programação social e de regatas de race do Catarinense

serão simultâneas a do Brasileiro.

Em breve mais informações!

Contato:

Antonio Gonzaga, e-mail: antoniogonzaga@gmail.com
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