
                      1º Festival Itanhaense de Remada - 2022 

 
                                             REGULAMENTO   

É um evento de remada  que engloba diversas modalidades aquáticas trazendo 
a mensagem da importância da inclusão social através do esporte e o incentivo 
ao esporte fazendo do mesmo, um meio de inclusão social. 

O 1º Festival Itanhaense de Remada é um evento  realizado em Itanhaém com 
apoio de Prefeitura Municipal da cidade através dos órgãos competentes que 
venham contribuir com a realização do evento. 

O evento tem como realizador o Well Lopes e organizado pela empresa 
promotora de eventos esportivos Yps Promoções e Eventos. 

Data e local: 14/05/2022 - Rio Itanhaém  
BOCA DA BARRA 

 
https://goo.gl/maps/vBwgUAUizsQRAjSK8 

 

Hora: 09h00 

 

Categorias /Distâncias: 

 
Fun Race e Long-Board 2k 
Stand -Up Paddle Race 4K   
Prone Paddle-Board 4k 
Oc1.Oc2 e Caiaque individual e duplo 6k 
Surfski 6 
Canoa Havaiana  masc 6k 
Canoa Havaiana  fem 6k 
Canoa Havaiana  mista 6k 

 
 
 
*Categorias: são definidas pelo ano de nascimento do atleta levando em 
consideração a sua idade em 31/12/2022.  
 
 

Stand Up Paddle : 14 à 29 anos,30 à 39 anos,40 à 49 anos,50 à 59 anos e 
60+(masc/fem) 

Long Board : 14 à 29 anos,30 à 39 anos,40 à 49 anos,50 à 59 anos e 60+ 
 

https://goo.gl/maps/vBwgUAUizsQRAjSK8


Paddle Board : Premia-se os 5 melhores no geral (masc/Fem) 
 
Stand Up Race : 14 à 29 anos,30 à 39 anos,40 à 49 anos,50 à 59 anos e 
60+(masc/fem) 
 
Caiaque : Premia-se os 5 melhores no geral (masc/Fem) 
 
Caiaque duplo : Premia-se os 5 melhores no geral (masc/Fem) 
 
Surfski : Premia-se os 5 melhores no geral (masc/Fem) 
 
 
OC1 e Oc2 : Premia-se os 5 melhores no geral (masc/Fem) 
 
Canoa Havaiana : Premia-se os 5 melhores no geral (masc/Fem) 

·           

Kit do atleta : 

O kit do atleta é composto de : camiseta, chip e numeral de peito. 

Inscrições  

On line : www.ypseventos.com.br 

Largadas: 

09:00hs - Fun Race e Long-Board 2k 
09:10h. - Stand -Up Paddle Race 4K   
10:10 - Prone Paddle-Board 4k 
14:50h. - Oc1.Oc2 e Caiaque individual e duplo 6k 
14 50h - Surfski 6k 
15:00h  - Canoa Havaiana 6k 
 
Largadas: 

As largadas serão estipuladas pelas distâncias a serem percorridas pelo 
competidor no ato de sua inscrição , conforme modalidade escolhida  e não 
serão realizadas alterações após a inscrição realizada pelo atleta. 

 
Largada Canoa Havaiana: 
 

A  largada da Canoa Havaiana será diferenciada , 2 canoas por bateria .O 
atleta será posicionado pela equipe técnica da prova conforme anunciado via 
locução ao vivo no dia e local do evento. 

* O resultado será computado pelo o tempo liquido ou seja, assim que o atleta 
receber a ordem para largada do fiscal responsável, o mesmo passará pelo 
tapete de cronometragem e deverá fazer o percurso das bóias nas devidas 
baterias, conforme orientado durante o simpósio técnico. 



Largada demais modalidades: 

A largada das demais modalidades acontecerá por baterias, ambos sexos , 
conforme anunciado por locução ao vivo no dia  e local do evento 

 
Simpósio técnico:  

Dia e local do evento 15 minutos antes da largada de cada modalidade acima 
informada 
Obs: o atleta que não estiver presente no simpósio técnico, perderá direito a 
qualquer tipo de questionamento após a prova, já que  a organização ofereceu 
ao mesmo a possibilidade de ter todas as suas dúvidas esclarecidas no 
simpósio. 

 

Entrega dos kits para para as seguintes modalidades 

Será no dia e local do evento.das 7: as 8:30h. 
 
 
Fun Race e Long-Board  
Stand -Up Paddle Race    
Prone Paddle-Board  
 
 

Entrega dos kits para para as seguintes modalidades 

Será no dia e local do evento.das 13:00: as 14:30h. 
 
Oc1.Oc2 e Caiaque individual e duplo  
Surfski  
Canoa Havaiana  

Cronometragem: 
O Chip de cronometragem é da empresa Cronotime, desenvolvido com sistema 
moderno que oferece resultado preciso em tempo recorde. 

O mesmo é confeccionado com pulseira de velcro  e deve ser preso no 
tornozelo do competidor  ,  sendo  obrigatório usar durante toda a prova. 

O atleta deve manter o chip virado para o lado de fora do tornozelo (direito ou 
esquerdo). 

 Após término da prova, o chip deve ser devolvido em ponto de coleta orientado 
pela organização. 

O atleta somente deverá retirar o seu chip, quando passar pelas antenas de 
captação instaladas na faixa arenosa. 



Serão instalados na faixa arenosa da praia  2  (dois) pontos de captações de 
tempo (cronometragem) sendo obrigatório que o competidor passe por ambos 
os pontos e assim tenha seu tempo devidamente registrado .  

 

Informações gerais: 

Todas as informações necessárias para que possa participar do evento com 
tranquilidade devem ser obtidas pelo atleta no simpósio técnico. 

É obrigatório realizar a prova com o chip no tornozelo e numeral de peito 
afixado de maneira visível na altura do peito . 

É obrigatório que o atleta faça uso devido do colete salva vidas e demais 
equipamentos de segurança, para poder competir. 

É obrigatório que o competidor siga alinhado na ordem de largada .  

Não serão realizadas mudanças de categorias após a inscrição. 

Não serão entregue kits fora dos horários definidos  

O atleta tem a obrigatoriedade conferir de está devidamente inscrito na prova 
no ato de retirada do seu kit conferindo: data de nascimento, categoria , sexo, 
equipe , patrocínio  e demais informações 

Menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal para 
retirada do seu kit  

O atleta tem a obrigatoriedade conferir se o seu kit foi entregue corretamente  

O valor de inscrição pago pelo atleta , não será em hipótese alguma 
reembolsado ao mesmo 

O atleta inscrito que não realizar a retirada do seu kit, perde direito ao mesmo. 

A camiseta do evento é um brinde alusivo da prova e será distribuído ao 
competidor conforme estoque disponível. 

O atleta que completar a prova receberá um medalha  de "finisher" do evento  

O atleta ao se inscrever na prova , afirma estar devidamente preparado para o 
desafio escolhido 

O atleta inscrito no evento  afirma estar  com exames médicos em dia e em 
excelentes condições de saúde para completar a prova 

A organização não se responsabiliza pelos equipamentos e materiais utilizados 
pelos competidores assim como não se responsabiliza por danos causados aos 
mesmos durante todo o evento. Sendo o atleta o único responsável  pelos 
mesmos. 



O atleta que causar danos a terceiros , será responsável pela indenização ou 
reparo do feito 

As inscrições são intransferíveis 

Os protocolos de segurança de prevenção da Covid 19 , serão empregados 
conforme regra do protocolo da Abraceo ( Associação Brasileira dos 
Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor) , cuja empresa 
organizadora da prova , Yps Eventos, é a única empresa afiliada a esta 
associação em todo litoral paulista (norte e sul) tendo como objetivo garantir 
um evento seguro em tempos de pandemia. 

O atleta inscrito na prova autoriza uso de sua imagem e voz para finalidades 
legítimas por parte dos organizadores, patrocinadores e apoiadores por período 
indeterminado sem que seja comunicado previamente. 

A Organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou 

ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de 

necessidades ou disponibilidades técnicas e estruturais, sem prévio aviso. 

Caso a data da prova sofra alteração, a organização disponibilizará nova data e 

não haverá possibilidade de reembolso da taxa da inscrição ao atleta.  

O valor e a data de inscrição serão considerados a partir da data da efetivação 

do pagamento e não da data de preenchimento da ficha;  

A Organização do evento, bem como seus patrocinadores, colaboradores e 

realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 

atleta inscrito no evento, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de 

única e exclusiva responsabilidade dos mesmos.  

Os atletas não poderão transferir-se de equipes ou categorias após inscrição 

realizada .Não serão alterados os dados cadastrais informados pelos 

atletas após sua inscrição salvo se ocorrer erro de digitação por parte da 

organização. 

A organização será responsável pelo julgamento e aplicação de penalidades no 

caso de qualquer ato de indisciplina antes, durante ou após a etapa.  

Os aspectos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela 

organização à sua própria interpretação.  

O atleta que inscrito na prova, que não retirar seu kit dentro do horário 

estipulado pela organização, ou não competir por qualquer outro motivo de 

força maior, não terá a quantia monetária empregada na sua inscrição 

devolvida pela equipe organizadora, não sendo autorizado em hipótese alguma 

a transferência da sua inscrição para terceiros, visto que a inscrição é 

intransferível. O mesmo perde também direito ao kit.  



O atleta que omitir dados pessoais no ato da sua inscrição, será punido pela 

equipe organizadora, desclassificado e responderá pelo dano causado a 

terceiros se assim vier ocorrer.  

Recomenda-se rigorosa avaliação médica e teste ergométrico periodicamente 

para os adeptos da corrida pedestre.  

Haverá, serviço de apoio médico, para qualquer tipo de emergência que se 

faça necessária aos participantes.  

O atleta que desacatar qualquer membro da organização, ou outro participante 

será desclassificado e responderá pelo feito.  

Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem e voz renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser 

auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão em 

qualquer meio de comunicação.  

O atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos, aceita 

totalmente este regulamento, assume as despesas de transporte, hospedagem 

e alimentação, quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação antes, durante e depois do evento;  

Ao inscrever-se na prova,o atleta assume que participa deste evento por livre e 

espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os 

organizadores, patrocinadores e realizadores, em seu nome e de seus 

sucessores;  

Diante do conhecimento técnico e interesse em preservar a integridade física 

dos atletas, a organização é soberana para tomar decisões antes, durante e 

após o evento. 

 

A organização. 

 

 

  

. 

 


