
 

 

MANUAL E REGRAS - 2021  

O BR4ALL é uma organização formada por remadores e realizará 

eventos a remo com os critérios e padrões técnicos utilizados nas provas 

realizadas no Brasil, tendo suas atividades focadas ao fomento e integração dos 

esportes a remo no Brasil.  

As competições estarão abertas para todos os públicos, sendo atletas 

profissionais, amadores, iniciantes ou apenas apreciadores praticantes, que 

desejarem participar, dar sua opinião e contribuição para o desenvolvimento das 

modalidades.  
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Missão:  

Fomentar os esportes a remo no Brasil afim de incentivar, divulgar, apoiar, 

integrar e fortalecer as modalidades a remo, buscando a satisfação mútua.  

Visão:  

Fazer com que o BR4ALL seja uma opção para fortalecer o esporte, 

incentivando os atletas e apreciadores para o crescimento das modalidades de 

Standup Paddle (SUP), Paddle Board (Prone), Va’a e Surfski no Brasil.  

Valores:  

Possibilitar a prática do esporte a remo, integração entre os participantes, 

vivenciando experiências, buscando uma melhor qualidade de vida, respeitando 

o meio ambiente e as culturas existentes em nosso esporte. 

 

Regras:  

1. Responsabilidades BR4ALL 

O BR4ALL define por esta regulamentação os critérios e padrões técnicos 

para as provas a partir de 2021. As provas do BR4ALL ficarão sob 

responsabilidade dos organizadores e promotores do evento sendo toda sua 

gestão, organização e cumprimento das regras aqui estabelecidas. Sendo 

assim, terá condições adequadas de recursos, tendo total liberdade para solicitar 

apoio ou parceria de apoiadores ou patrocinadores com o principal objetivo de 

realizar o evento com qualidade e dentro dos padrões e regras estabelecidos, 

visando sempre a satisfação dos atletas, simpatizantes, patrocinadores e 

apoiadores. 

 

2. O Evento 

O BR4ALL terá a responsabilidade de organizar e ter as condições e 

recursos adequados para realização do evento, de maneira clara, transparente 

a todos os envolvidos no evento e descritos nas regras deste documento. 
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 2.1. Datas do Evento  

O Evento ocorrerá dentro dos meses de Julho e Agosto de 2021, 

conforme descrito abaixo, de maneira Virtual (online), atendendo as definições, 

regras e categorias descritas neste documento. 

• Inscrições de 05/07 a 06/08/2021 

• Janela do evento (tomada de tempo) 15/07 a 15/08/2021 

• Prazo final para envio dos resultados 16/08/2021 as 23:59hs 

• Divulgação de resultados 21/08/2021 

 

2.2. Participação 

Todos os atletas que quiserem participar das competições oficiais do 

BR4ALL deverão realizar sua inscrição nas plataformas utilizadas pelo 

organizador. 

Estarem aptos a prática de atividades esportivas, equipamento apropriado 

a categoria que participará conforme definições do manual e com os padrões de 

segurança exigidos, mantendo a integridade do participante. 

 

2.3. Período das Inscrições 

INSCRIÇÕES PARA 1º LOTE, DE 05/07 A 25/07/2021 

Para participar de uma modalidade o valor será de R$ 130,00, para mais de uma 

modalidade seguem valores especiais: 

R$ 145,00, para duas modalidades ou categorias; 

R$ 160,00, para três ou mais modalidades ou categorias. 

 

INSCRIÇÕES PARA 2º LOTE, DE 26/07 A 06/08/2021 

Para participar de uma modalidade o valor será de R$ 140,00, para mais de uma 

modalidade seguem valores especiais: 
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R$ 155,00, para duas modalidades ou categorias;   

R$ 170,00, para três ou mais modalidades ou categorias. 

 

Importante - Todo atleta devidamente inscrito terá direito ao recebimento de 

1(um) kit de participação do evento BR4ALL Virtual Paddle Challenge, 

conforme divulgações de mídia, independentemente do número de modalidades 

de provas que irá participar. 

 

2.4. Descontos 

Atletas das categorias Kids (atletas até 12 anos), legends (Atletas acima 

de 60 anos), e atletas com necessidades especiais (PCD) obterão desconto de 

50% do valor de inscrição. 

Participantes da categoria Kids, os pais ou responsáveis legais deverão 

preencher o formulário de filiação para cadastro e registro na organização da 

prova e será obrigatório a apresentação ou envio de documento com foto 

comprovando a data de nascimento para contatobr4all@gmail.com 

Demais categorias farão a inscrição na plataforma do evento. 

Para equipes, a inscrição poderá ser feita por súmula enviando e-mail 

para contatobr4all@gmail.com com a relação dos atletas, nas devidas categorias 

e modalidades, a cada 10 (dez) atletas da equipe inscritos (com exceção de kids, 

legends e PCD, por já obterem descontos) o clube receberá 1 (uma) inscrição 

(Voucher).  

 

2.5. Premiação  

Todos os atletas receberão certificado de participação pela sua conquista 

em terminar a prova. Caso o atleta não termine a prova por qualquer motivo, ou 

for desclassificado, o mesmo não receberá o certificado, se desejar ainda 

participar do evento deverá encaminhar outra conclusão atendendo as regras do 

mailto:contatobr4all@gmail.com
mailto:contatobr4all@gmail.com
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evento e sendo validadas pelo corpo técnico, seus custos com inscrição não 

serão reembolsados. 

 

2.6. Pódios 

Os pódios serão definidos em 1º, 2º e 3º lugares para as categorias 

definidas em Regras Técnicas. 

Só haverá premiação de pódio para as modalidades que contarem 

com no mínimo 3 atletas ou número de embarcações, caso contrário não 

haverá premiação de pódio. 

Para a modalidade SUP, caso de não haja atletas suficientes para as 

premiações por categoria Master e Super Master, a organização poderá unir em 

uma única categoria visando premiar o maior número de atletas. 

Atletas PCD e Legend receberão premiação de Honra ao Mérito, 

independente da formação de categorias 

IMPORTANTE - A equipe com maior número de atletas inscritos no evento 

receberá uma premiação especial simbolizando esta conquista. 

 

3. Exigências básicas técnicas  

3.1. Estrutura do Evento 

Sendo este um evento virtual (Online) não há necessidades de estruturas, 

pois cada atleta fará a prova onde lhe for mais adequado, podendo remar em 

Lagoas, represas, rios ou mar. 

Ao final do evento teremos uma estrutura mínima devido ao momento da 

pandemia, onde organizaremos um show virtual e divulgação dos resultados e 

premiações. 

➢ Equipe técnica avaliando arquivos enviados com o percurso, 

cronometragem, distância percorrida, equipamentos utilizados de todas 

as participações enviadas ao e-mail do evento. 
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➢ Equipe de locução na divulgação dos resultados;  

 

3.2. Integridade física  

O participante deve estar apto a participar do evento em categoria 

escolhida, não sendo de responsabilidade do organizador qualquer avaria nos 

equipamentos, lesões ou acidentes decorrentes de sua participação. 

 

4. Regras técnicas das provas 

O evento terá as modalidades de remo Standup Paddle (SUP), Paddle 

Board, Va’a OC1, OC2 e OC6, Va’a V1, V3 e V6 e Surfski., os quais terão suas 

divisões conforme em modalidades: 

• Standup Paddle:  tamanho de prancha, tipo de água, distância, idade e 

gênero 

• Paddle Board e Surfski: tipo de água e distância e gênero. 

• Va’a: tipo de água, distância e gênero/mista 

IMPORTANTE - O atleta inscrito no evento poderá escolher mais uma categoria 

de Standup Paddle (SUP), não podendo este participar de mais de uma distância 

por categoria, ex. Prova escolhida 1: Categoria Race 12.6 6 Km - Mar, o atleta 

não pode se inscrever na mesma categoria Race 12.6 em outra distância para o 

Mar, mas pode se inscrever na mesma categoria em outro tipo de água ou como 

Prova escolhida 2: Categoria Race 14 6 km - Mar ou outra distância e tipo de 

água. Assim possibilita melhor enquadramento e oportunidade a todos os 

participantes. 

Os atletas PDC e Legend terão suas categorias asseguradas em 

qualquer modalidade, distância e tipo de água. 

O atleta ainda deverá definir local que melhor lhe convir para realizar a sua prova, 

sendo as possibilidades de tipo de água: 

• Mar 

• Lago, Lagoa, Represa 
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• Rio 

Será permitindo ao atleta inscrito participar de mais de uma modalidade de remo 

descrita abaixo: 

• Standup Paddle 

• Paddle Board 

• Va’a OC1, OC2 e OC6 

• Va’a V1, V3 e V6 

• Surfski 

 

STANDUP PADDLE 

PRANCHA KILOMETRAGEM CATEGORIAS 

Qualquer Tamanho 1 KM KIDS 

Qualquer Tamanho 2 KM Júnior 

FUN / Inflável menor que 12’2 3 KM Geral 

Fun Race 12’2 e Race 12’6 3, 6 e 9 KM Open, Master, S. Master 

Race 14” 3, 6 e 9 KM Open, Master, S. Master 

CANOAS 

VA’A KILOMETRAGEM CATEGORIAS 

OC1 5 e 10 KM Geral  

OC2 10 KM Geral  

OC6 10 KM Geral 

V1 5 e 10 KM Geral 

V3 10 KM Geral 

V6 10 KM Geral 

PADDLE BOARD 

PRANCHA KILOMETRAGEM CATEGORIAS 

Acima de 12’ 3 e 6 KM Geral  

SURFSKI 

PRANCHA KILOMETRAGEM CATEGORIAS 

Surfski 7 e 14 KM Geral  
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 Para as categorias de equipe: OC2, OC6, V3 e V6, a equipe 

deverá enviar por e-mail ( contatobr4all@gmail.com ), os nomes dos 

atletas que formarão a equipe que deverão estar individualmente 

inscritos. 

 

4.1. Categorias, distâncias e idades  

4.1.1 Categorias  

As categorias que devem obrigatoriamente estar presentes no evento 

estão descritas abaixo, 

Observação: As categorias são divididas em gênero Masculino e Feminino. 

ATENÇÃO:  

➢ As pranchas que compreendem a Categoria SupFun até 12’ devem 

possuir bico redondo e fundo totalmente flat.  

➢ As pranchas de medidas 12’2 denominadas “FUN RACE” participarão 

dentro da categoria Race 12’6, competindo de igual para igual pois são 

equipamentos que possuem formato e medidas competitivas para com as 

consideradas ‘’Race’’.  

➢ As pranchas de Paddleboard devem ter no mínimo 12 pés. 

 

4.1.2. Distâncias  

Tendo as respectivas distâncias definidas atendendo a cada nível e dentro 

dos padrões técnicos utilizadas nas provas realizadas no Brasil e definidas pela 

organizadora BR4ALL. 

IMPORTANTE - todas as provas e distâncias deverão ser percorridas dentro da 

categoria desejada sendo obrigatório que largada e chegada ocorreram no 

mesmo ponto, isso será avaliado em arquivo de conclusão de prova 

encaminhada pelo participante. 

 

mailto:contatobr4all@gmail.com
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4.1.3. Idades  

➢ Kids até 12 anos;  

➢ Junior de 13 até 16 anos 

➢ Geral de 17 a 39 anos; 

➢ Master de 40 a 49 anos;  

➢ Super Master 50 a 59 anos;  

➢ Legend acima de 60 anos; 

 

4.2 Coleta e Análise de Resultados 

O atleta deverá utilizar qualquer plataforma padrão de cronometragem de 

provas esportivas, como: SportTracker, Garmim, Strava, Endomondo ou 

qualquer outro que permita escolher as modalidades de remo escolhidas ou mais 

próximas/similares,  de maneira a trazermos transparência ao evento, 

possibilitando ao atleta inscrito saber de sua performance e à organizadora 

BR4ALL garantir as medições e cronometragens.  

IMPORTANTE – Ponto de largada e chegada devem ser o mesmo, evitando 

desta maneira vantagens do ambiente com downwind, correnteza a favor, 

movimento de maré. 

O atleta devidamente inscrito deverá ainda enviar os resultados de sua 

participação ao e-mail do organizador contatobr4all@gmail.com com as 

informações listadas abaixo: 

Obrigatório: 

1. Print da tela principal do aplicativo utilizado onde fique claro as 

informações da data de realização da prova, distância e tempo 

percorridos. Não serão aceitas fotos da tela do celular ou do relógio GPS. 

2. Mapa do percurso percorrido, reforçamos que o ponto de largada e 

chegada devem ser o mesmo. 

3. Mapa com detalhes da distância percorrida por km de maneira a 

analisarmos a fluidez e garantirmos que não houve pausa na 

cronometragem. 

mailto:contatobr4all@gmail.com
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4. Foto do equipamento utilizado 

Opcional: 

5. Foto “Selfie” do atleta no dia da realização de sua prova 

Com os documentos listados acima a organização poderá avaliar 

tecnicamente a participação do atleta no evento e garantir que o mesmo realizou 

a prova dentro das regras estabelecidas neste manual e padrões definidos pela 

BR4ALL, podendo a organização entrar em contato com o Atleta para 

solicitar comprovações em caso de ilegibilidade das fotos ou incoerências 

com os dados enviados. 

 

5. Disciplinas, Condutas e Ética dos Atletas  

Qualquer agressão física, ofensas verbais a outros atletas e 

organizadores, caso tenha custos será de responsabilidade do atleta envolvido, 

e será automaticamente desclassificado e punido com a eliminação automática 

do evento. 

 

6. Direito de Imagem 

Todos os atletas a partir de sua inscrição, cedem autorização plena ao 

evento e organização o direito de divulgar as imagens e vídeos colhidos durante 

o evento e abrindo mão de indenizações por direito de imagens. 

 

7. Considerações Finais  

Valerão as regras descritas e detalhadas acima, podendo se necessário 

ser atualizado com aviso prévio das modificações efetuadas em mídias e redes 

sociais a todos os atletas e envolvidos diretamente. 

 

 


