REGULAMENTO DA ETAPA FLORIANÓPOLIS DO CIRCUITO PETROBRAS REI E RAINHA DO MAR
2018
O presente documento ditará as condições e regerá a condução das provas do REI E RAINHA DO
MAR.
É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso. O mesmo será
disponibilizado no site oficial do evento, pela equipe técnica e também no briefing técnico nos
minutos que antecedem a largada da prova.
Os (as) atletas deverão estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência (1
hora antes da sua largada.
É obrigatório o uso do número de peito e/ou touca do evento, sendo que qualquer mutilação
do número implicará em sua desclassificação.
Os atletas serão identificados por meio de chip eletrônico, que corresponderá a um número
atribuído pela organização. Este deverá ser retirado e validado na Entrega de Kits onde os atletas
deverão fazer as conferências dos dados de cadastro.
O chip de cronometragem é de propriedade da empresa responsável por esse serviço. Ele deverá
ser devolvido imediatamente ao final da prova. Em caso de perda e/ou não devolução do
mesmo, será cobrada uma taxa de R$ 150 por unidade. Em caso de não pagamento, o atleta
será impedido de participar de outras etapas do evento.
Apresentar documentos originais e válidos que atestem sua aptidão para a participação na
prova, quando da retirada do kit, sob pena de, em não apresentando os documentos necessários
ser impedido de participar do evento.
Manter o fairplay e espírito esportivo junto a todos os demais participantes.
Aceitar as decisões da direção da prova.
Prestar ajuda a outros atletas que tenham dificuldades durante o percurso, seja diretamente,
seja contatando a organização para eventual resgate.
Estar presente em sua premiação, seja ela Geral ou Faixa Etária para que tenha direito aos seus
prêmios. Prêmios e medalhas não serão enviados por correio depois do termino do evento.
INSCRIÇÕES
A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra,
em qualquer situação. O participante que ceder seu chip, número de peito e/ou touca para outra
pessoa e não comunicar os organizadores do evento, formalmente e por escrito, será
responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento
e qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da prova, seus patrocinadores,
apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova.
A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou,
ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade
técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.

Todo atleta deverá informar o número do seu CPF, Identidade (RG), Órgão Expedidor e data de
expedição, (no caso de menor de idade, as informações serão do representante legal), durante
a inscrição da prova, através do site www.reirainhadomar.com.br. Os participantes são
responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja fraude
comprovada, o (a) atleta será desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade
ideológica e/ou documental. No caso de o atleta ser menor de idade, o crime de falsidade
ideológica será imputado aos pais ou responsáveis, de acordo com a legislação em vigor.
O período de inscrição, assim como os valores de cada lote estarão disponíveis no site do evento.
Todas as categorias que consideram a faixa etária do competidor terão por base o ano em que
o mesmo completa a idade e não necessariamente a idade atual. Consideramos a idade que o
atleta terá no dia 31 de dezembro de 2018.
Os atletas menores de 18 (dezoito) anos só poderão participar, obrigatoriamente, com
autorização por escrito do pai ou de um responsável legal com firma reconhecida. A autorização
deverá estar acompanhada de cópia de um documento de Identidade, que será retido pela
Comissão Organizadora na retirada do kit;
Os atletas menores de 16 (dezesseis) anos deverão apresentar a autorização do pai e/ou
responsável legal com firma reconhecida e a do responsável técnico do atleta.
O idoso, para fazer jus ao benefício de 50% (cinquenta) de desconto no valor final da inscrição,
deverá apresentar no ato da retirada do kit documento original com foto (RG ou CNH).
Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições com dados incompletos ou encaminhadas
fora do prazo estabelecido.
Ao se inscrever, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos deste
Regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento.
Ficando de acordo com todos os itens aqui supracitados, o atleta acata todas as decisões da
organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz
respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.
Os participantes assumem, por livre e espontânea vontade, e sem qualquer coação, os eventuais
riscos e consequência derivados de sua participação nas provas, incluindo danos materiais,
físicos e morais, ficando a organização e patrocinadores isentos de qualquer responsabilização.
RETIRADA DE KIT E CONFIRMAÇÃO DO ATLETA
O atleta, ao confirmar a sua inscrição, poderá retirar o kit nos dias e horários indicados pela
organização do evento no site www.reierainhadomar.com.br.
O kit contém uma touca e/ou número de peito; camisa exclusiva do evento. Viseiras
personalizadas para os atletas kids e SUP apenas.
O tamanho das camisas estará sujeito a alteração, de acordo com a disponibilidade de estoque.

Documentos necessários para participação e retirada de kit –
SUP
1. Documento oficial com foto do titular da compra;
2. Termo de Responsabilidade impresso e assinado (Download do termo no site do evento
www.reierainhadomar.com.br)
3. Categoria PCD (Pessoas com Deficiências): o atleta deverá apresentar, além dos documentos
citados acima, um laudo médico nominal atestando as condições para participar desta
categoria.
A não apresentação destes documentos inviabilizará a participação do atleta na prova e não
haverá devolução da taxa de inscrição. Desta forma, ele somente poderá retirar o seu kit, com
exceção da touca/número de peito e do chip.
A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização
especifica para este fim e cópia de documento de identificação do inscrito. O documento de
autorização de retirada de kits por terceiros encontra-se disponível no site do evento.
Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.
Não haverá entrega de kits e chips no dia da competição.
O chip será entregue na retirada de kit e deverá ser validado e dados de cadastro conferidos no
momento do recebimento. A utilização do chip é imprescindível para a cronometragem. A
produção não fará reposição do chip no dia da prova.
O chip de cronometragem é de propriedade da empresa responsável por esse serviço. O chip
deverá ser devolvido imediatamente ao final da prova.
O chip é de responsabilidade de cada atleta e, em caso de perda e/ou não devolução do mesmo,
será cobrada uma taxa de R$ 150 por unidade. Em caso de não pagamento, o atleta será
impedido de participar de uma, muitas ou todas as etapas do evento.
GUARDA-VOLUME
Será disponibilizado o serviço de guarda-volumes para os participantes.
No guarda-volumes, a organização do evento poderá receber de cada participante,
exclusivamente, uma camiseta, uma calça comprida, um par de calçados, chaves, um celular por
participante, um documento, um casaco e uma toalha. A organização não se responsabilizará
por outros bens e valores deixados no serviço de guarda-volumes. Os itens serão identificados
pela numeração constante em seu número de peito/touca;
Por se tratar de um serviço de cortesia a Comissão Organizadora não reembolsará conteúdos e
bens extraviados no guarda-volumes.
O guarda-volumes será desativado uma hora após o término do evento.
Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de seus patrocinadores
e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos equipamentos e/ou acessórios utilizados
pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem tampouco, por qualquer

extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas/participantes venham a sofrer
durante a participação neste evento.
LARGADAS
As largadas poderão ser divididas por categoria ou por prova. O Diretor Técnico poderá retardar
e/ou cancelar o início das provas caso ele determine tal necessidade. Ele poderá também
impedir a participação de um determinado atleta se julgar que ele não está apto a competir. No
momento em que antecede a largada, o Diretor Técnico repassará o percurso e boias a serem
usadas.
Procedimentos adicionais de largada poderão ser utilizados por motivos de segurança podendo
ser utilizadas baterias separadas por categorias entre outros.
Todo e qualquer participante que necessitar de acompanhamento, o responsável técnico desse
participante deverá fazer um comunicado prévio junto à organização do evento, a fim de avaliar
e deliberar os critérios dessa participação com acompanhamento.
A categoria PCD – Pessoas com Deficiências - poderá utilizar o acompanhamento em todas as
etapas, conforme as normativas da modalidade, e uma avaliação da organização do evento na
data e circunstâncias no dia da prova.
CHEGADAS
Todos os (as) atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem
regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de
participação.
Não serão entregues medalhas para as pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da
prova.
O Atleta que perder seu chip durante a prova deve comunicar imediatamente a equipe de
cronometragem para fins de análise do tempo final e para que seja dado baixa na sua saída da
água.
O critério para apurar a classificação durante a chegada das provas será prioritariamente pelo
equipamento eletrônico / CHIP, havendo interferência dos juízes de chegada apenas em caso de
pane ou erro do sistema ou atitude antiesportiva por parte de algum atleta, que poderá ser
desclassificado. O resultado oficial deverá ser validado pela equipe de cronometragem.
As 5 (cinco) primeiras colocações das categorias masculina e feminina, serão definidas por
ordem de chegada. As demais colocações serão definidas pela apuração do tempo líquido, gasto
por cada competidor para completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de
cronometragem.
Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados o 4º e o 5º colocado
e após os classificados com melhor tempo, sucessivamente.
Os (as) atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio assim que a cerimônia
de premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O (a) atleta que não comparecer ao
pódio durante a cerimônia de premiação poderá agendar a retirada do mesmo através do e-

mail: contato@reierainhadomar.com.br. Prêmios, troféus e medalhas não serão enviados por
correio depois do termino do evento.
Os resultados oficiais serão informados através do site oficial do
www.reierainhadomar.com.br, no prazo de 48 horas após o término de cada etapa.

evento,

A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela não divulgação do resultado do (a) atleta
que não utilizou o chip da forma recomendada neste regulamento.
DECISÕES, PENALIZAÇÕES E RECURSOS
Caso o participante desista da prova, o valor pago não será reembolsado.
Será responsabilidade do atleta desistente, comunicar imediatamente a organização da prova a
sua decisão, devolvendo o chip à organização do evento. Caso não o faça, poderá ser tributado
nos custos de busca, além de penalização de suspensão de etapas posteriores.
O (a) atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar
qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso às áreas do evento
utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação.
Não será permitido o uso de apoio externo de qualquer espécie, salvo entre os competidores de
uma mesma modalidade quanto a oferta de água, comida e primeiros socorros.
Em caso de problemas com o chip de cronometragem, será classificado como a chegada oficial
do atleta, no momento em que qualquer parte do corpo/tronco (ficando excluída cabeça,
pescoço, braços, pernas, mãos ou pés) atinja o plano vertical que passa pela borda anterior da
linha de chegada.
No local do evento, serão aceitos protestos apenas de casos onde o tempo não foi computado.
O atleta tem até 15 minutos após a fixação do resultado para realizar sua contestação. Após a
1ª contestação, novo resultado será fixado e então; atletas terão apenas 05 minutos para
contestar novamente.
No dia e local do evento, não serão aceitos protestos referentes a tempo e/ou colocação em
que o atleta considera estar errado. Nesses casos, o atleta deverá entrar em contato por e-mail
com a organização do evento em até no máximo 48hrs após o evento.

Os resultados divulgados no dia do evento são extraoficiais.
Pelas 48hrs seguintes ao evento, aceitaremos e-mails com solicitações de contestações (esses
podem impactar no resultado divulgado na arena); e ao final do 3o dia divulgaremos o resultado
oficial.
Os casos omissos serão resolvidos pela organização do CIRCUITO REI E RAINHA DO MAR, não
cabendo recursos contra estas; seja em qualquer esfera desportiva ou cível.
Serão passíveis de desclassificação, penalização ou suspensão:
➢ Atletas que provocarem a dificuldade na sua identificação;

➢ Desacato e ofensas aos árbitros e membros da organização por parte de atletas,
dirigentes e quaisquer outros membros de uma delegação;
➢ O (a) atleta que interferir de qualquer maneira outro (a) atleta, de modo a impedir sua
progressão, estará passível de desqualificação na prova.
➢ O (a) atleta que, voluntariamente alterar o percurso aquático e/ou percurso de areia
delimitada para a prova.
➢ Os atletas que não realizarem o tempo mínimo para a conclusão da prova.
Organização do evento poderá solicitar a retirada de um competidor da prova, decisão esta que
deverá ser acatada de imediato;
Atletas que incitem pessoas, ou que formem grupos de ataque à organização, poderão ser
punidos juridicamente e também poderão ter a sua participação proibida por uma, muitas ou
todas as realizações.
Familiares, acompanhantes ou terceiros que agirem de maneira desrespeitosa ou agressiva,
serão convidadas a se retirar do evento podendo prejudicar o atleta relacionado.

PRIMEIROS SOCORROS
Será disponibilizado serviço de primeiros socorros em terra e na agua, estando o Posto Médico
localizado em ponto pré-definido pela organização, sendo responsável pelos atendimentos mais
leves e de menor gravidade.
Os atletas que se envolverem em acidentes, sofram lesões ou qualquer situação que ameace
sua integridade física ou mental se comprometem a procurar a equipe médica para o adequado
atendimento, ficando à critério da equipe médica autorizar, ou não, a permanência do
competidor na prova.
O (a) atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o
Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu
estado de saúde e de sua aptidão física para participar da corrida.
Todos os (as) atletas participantes deverão estar em dia com avaliação médica para realização
da prova.
O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e
seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.
A Comissão Organizadora não tem responsabilidade com despesas médicas em casos de
internação e /ou lesões geradas pela prática da prova. Porém, será disponibilizado um serviço
de ambulância UTI para atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos
hospitais da rede pública de saúde.
O (a) atleta ou seu (sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para
hospitais da rede privada de saúde, eximindo a Comissão Organizadora de qualquer
responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico.
SEGURANÇA

A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes, além da contratação particular
de segurança em terra e mar. Haverá também larga sinalização para a orientação dos
participantes e todos os atletas devem se dirigir às pessoas identificadas como organizadores do
evento e/ou segurança de terra e mar quando se sentirem ameaçados, observarem alguma
movimentação fora do comum e/ou identificar alguém que possa estar em situações de risco.
A segurança do evento depende de todos os envolvidos no mesmo. Conta-se com a boa fé,
solidariedade e espírito esportivo de todos os participantes, e dessa forma, todos podem
contribuir com a segurança dos demais participantes.
Após o tempo limite, o (a) atleta que optar por permanecer na prova será responsável pela sua
segurança, isentando a organização de qualquer dano pessoal causado nesse período. O atleta
não terá direito a medalhas após ultrapassar o tempo limite.
DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS
O (a) atleta que se inscreve e/ou participa do evento está incondicionalmente aceitando e
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas,
internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos,
promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum ônus aos
organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais
direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/ data.
Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos
os direitos de utilização de sua imagem para a empresa organizadora.
A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo-tape relativos à prova/competição
têm os direitos reservados aos organizadores.
Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do
evento estará sujeita à autorização e aprovação pela empresa organizadora.
Todos os diretos autorais relativos a este regulamento pertencem aos organizadores.
CANCELAMENTO, ADIAMENTO OU MUDANÇAS DA ETAPA OU CRONOGRAMA
A organização poderá suspender ou até mesmo cancelar uma prova, mesmo após iniciada, caso
se constatem questões de segurança ou motivos de força maior. Os atletas reconhecem e
assumem esse risco de suspensão das provas, que poderão ser consideradas como realizadas,
sem designação de nova data.
Na hipótese de a organização do evento verificar antecipadamente, através de informações por
site, jornal ou qualquer órgão de serviços de meteorologia, tábua de maré ou similares, que as
condições climáticas e naturais estarão inadequadas ou causem risco a vida ou a saúde do
participante, poderá adiar o evento, NÃO SENDO DEVIDA A DEVOLUÇÃO DA INSCRIÇÃO POR
ESSE MOTIVO.
O evento poderá ser adiado a qualquer tempo, caso as autoridades que tenham competência
para liberar o evento, venham a indeferir a liberação ou determinem outra data para execução
do projeto, em razão da oportunidade e conveniência da administração pública. Neste caso, não
haverá reembolso das inscrições.

Nos casos de cancelamento ou mudança de data, não poderá ser imputada qualquer
responsabilidade à organização por eventuais despesas com hospedagem, transporte ou
quaisquer custos incorridos pelo atleta.
Organização do evento poderá solicitar a retirada de um competidor da prova, decisão esta que
deverá ser acatada de imediato;
A organização poderá mudar distâncias, percursos ou locais de execução das provas, mesmo
que decidido e divulgado a qualquer momento e até nos momentos que antecedem a realização
das provas.
A organização poderá cancelar uma prova mesmo que ela esteja em andamento.
Por se tratar de pura proteção à vida de pessoas, não há espaço para que qualquer protesto,
comentários desagregadores ou contestação da decisão tomada.
CANCELAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DA INSCRIÇÃO
Por simples desistência: A atleta tem o prazo de 7 (sete) dias após a data da compra para solicitar
o estorno da inscrição.
Por motivos saúde: Mediante apresentação de atestado médico assinado e carimbado, o atleta
poderá transferir sua inscrição para outra etapa. A data limite para essa transferência é de 20
dias antes da realização do evento, ou seja, a menos de 20 dias do evento não haverá nenhum
tipo de transferência ou devolução do valor.
INFORMAÇÕES GERAIS
A Comissão Organizadora reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou equipes
especialmente convidadas.
As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail
contato@reierainhadomar.com.br, através do site www.reierainhadomar.com.br, para que seja
registrada e respondida a contento.
A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar
ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial.
As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
REGULAMENTOS POR MODALIDADE
SUP
Todos os competidores e seus respectivos responsáveis são obrigados a ter conhecimento
deste regulamento por inteiro (incluindo as sessões que são de interesse comum a todos os
participantes).

Os atletas de SUP serão identificados por meio de número de peito que receberão junto com o
kit.
Formato
Considerando o número de inscritos, a prova poderá se realizar com largadas em outras
formatações.
O percurso deverá ser configurado por linha imaginaria através do contorno ou passagem de
boias.
Classe/Categorias
Distância Prancha Especificação Ranking
STAND UP PADDLE
4km FUN RACE– Duas voltas no circuito de 2km
Distância: 4 km
Tamanho da prancha: até 12'2 / REGRAS CBSUP 2018
4km RACE AMADOR– Duas voltas no circuito de 2km
Distância: 4 km
Tamanho da prancha: 12'6 / REGRAS CBSUP 2018
8km ELITE PRO– Quatro voltas no circuito de 2km
Distância: 8 km
Tamanho da prancha: até 12'6 / REGRAS CBSUP 2018
8km ELITE PRO 14 OPEN– Quatro voltas no circuito de 2km
Distância: 8 km
Tamanho da prancha: até 14 / REGRAS CBSUP 2018
Obs: Não haverá distinção entre masculino e feminino desta categoria
Obs: A volta pode ser realizada em uma boia posicionada na areia, ou dentro da água, próxima
a arrebentação, dependendo das condições do mar.
O Diretor de Prova vai fazer o briefing momentos antes da largada com todos os detalhes do
percurso, posições de boias, informações de segurança e etc.
Todos os atletas da mesma categoria deverão largar juntos.
Em casos excepcionais, de acordo com a necessidade técnica e o número de inscritos, poderão
realizar-se largadas em outras formatações em acordo com instruções passadas pelo Diretor da
Prova.
As largadas poderão ser feitas da areia ou de dentro da água, dependendo das condições de
maré do local da prova.
O Diretor de Prova poderá mudar o sentido e/ou o percurso da prova no dia do evento, em
função das condições climáticas e de maré.

É obrigatório a utilização da corda de segurança dos atletas (leash, strep, etc.) durante todo o
percurso.
O atleta deverá manter o número de peito exposto durante todo o período da prova e passar
verbalmente para o árbitro de chegada quando cruzar a linha.
É de responsabilidade do atleta checar e zelar pelas condições do chip de cronometragem
(quando houver) durante todo o período da prova.
O chip de cronometragem é de propriedade da empresa responsável por esse serviço. Ele deverá
ser devolvido imediatamente ao final da prova. O Chip é de responsabilidade de cada atleta e,
em caso de perda e/ou não devolução do mesmo, será cobrada uma taxa de R$ 150 por unidade.
Em caso de não pagamento o (a) atleta será vedado de participar de outras provas do mesmo
organizador.
O atleta deverá cruzar a linha de chegada sempre com seu remo na mão.
Ao optar por desistência, seja qual for a natureza, o atleta deverá imediatamente informar sua
condição e numeral ao STAFF de marcação ou diretor de prova.
É de obrigação do atleta, ter certeza da confirmação de sua categoria, numeral, cor de camiseta,
até o momento de check de equipamentos, este, último momento de retificações.
É de responsabilidade do atleta estar disponível aos horários delegados durante todo evento,
em cronograma ou sob retificações, por quaisquer dos meios oficiais de divulgação.
Interferência e penalidades
O atleta que agir de má fé provocando interferência proposital ao rendimento do seu adversário
será advertido imediatamente, e poderá ser julgado em acordo com ocorrência conforme regras
CBSUP. Caso este mesmo atleta cometa mais interferências será desclassificado e deverá sair da
prova imediatamente.
A prática do uso de esteira só é permitida para competidores de uma mesma categoria.
Competidores que utilizarem de esteira de categoria alheia serão advertidos e penalizados. A
penalização, conforme o caso poderá variar de perda de posição (ões) até desclassificação.
Informações Gerais
Somente o Diretor de Prova, Diretor Técnico e os Árbitros poderão dar informações oficiais
sobre a competição.
É responsabilidade do atleta fazer o “check in” de registro do equipamento a ser utilizado na
competição no horário programado pela organização da prova.
A organização e a Direção de Prova reservam o direito de solicitar nova aferição do equipamento
do atleta a qualquer hora, sem restrições por parte do mesmo ou terceiros, podendo ocorrer
desclassificação em caso de recusa.
Nos casos em que o local não apresentar condições técnicas ou de segurança para os atletas, a
organização poderá suspender ou até mesmo cancelar uma prova, mesmo após iniciada. Os
atletas reconhecem e assumem esse risco de suspensão das provas, que poderão ser
consideradas como realizadas, sem designação de nova data.

Mais informações em: CANCELAMENTO, ADIAMENTO OU MUDANÇAS DA ETAPA OU
CRONOGRAMA
A direção da Prova poderá aplicar corte de percurso, caso haja necessidade.
Os casos omissos neste regulamento deverão ser discutidos e analisados por uma comissão
técnica levando em consideração o bom senso e a ética.
As categorias, 2 KM - FUN RACE - RACE AMADOR - ELITE PRO - ELITE PRO OPEN - Serão julgadas
CONFORME REGRAS CBSUP 2018.
PREMIAÇÃO POR ETAPA
I - Os três primeiros classificados no geral das provas de SUP (masculino e feminino) receberão
troféus.

PREMIAÇÃO DO CIRCUITO
Os 10 primeiros colocados na categoria geral das provas de SUP* (masculino e feminino),
pontuarão para a competição do circuito, como segue:
Pontuação do Circuito Rei e Rainha do Mar
Colocação

Etapa Dezembro Rio * Outras Etapas*

1º

50

25

2º

40

20

3º

30

15

4º

20

10

5º

16

8

6º

12

6

7º

10

5

8º

6

3

9º

4

2

10º

2

1

* Etapas Confirmadas: Florianópolis, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Rio
* Novas etapas poderão ser incluídas ao longo do ano e a pontuação das mesmas será conforme
quadro acima.
* Ranking do SUP apenas para as categorias 8km Elite Pro 12'6, Race Amador 4km e Fun Race
4km masculino e feminino

Ao final do Circuito, após realização da última etapa do ano, a pontuação geral e a premiação
especial do ranking do ano se darão segundo os critérios abaixo:
A somatória das maiores pontuações, com 02 etapas de descarte.
O vencedor do Circuito ganhará troféu e 3 inscrições para o Circuito Rei e Rainha do Mar do ano
seguinte. O segundo colocado receberá duas inscrições e o terceiro colocado uma inscrição.
Rever quantidades de cortesias.
Em caso de empate será utilizado o seguinte critério de desempate:
Maior número de 1º lugar
Maior número de 2º lugar
Maior número de 3º lugar
Maior número de 4º lugar
Maior número de 5º lugar
Maior número de 6º lugar
Maior número de 7º lugar
Maior número de 8º lugar
Maior número de 9º lugar
Maior número de 10º lugar
PREMIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
*As provas de SUP não tem premiação por faixa etária.

PREMIAÇÃO EM DINHEIRO
Quando houver, os competidores são responsáveis por informar os dados bancários necessários
para o pagamento, sendo considerado desistência da premiação caso o atleta não responda aos
contatos feitos pela organização por e-mail em até 15 dias.

