REGULAMENTO TÉCNICO BEACH & MOUNTAIN CHALLENGE – CANOA HAVAIANA VA’A
DISTÂNCIAS:

Funrace Masculino e Feminino – 3K
Race 12’6’’ e 14’ Masculino e Feminino – 9k

LOCAL: Florianópolis
LARGADA: Praia do Pântano do Sul.
CHEGADA: Praia do Pântano do Sul.
DATA: 03 de Maio de 2015
HORÁRIO DA LARGADA: Conforme cronograma no site

1. REGULAMENTO TÉCNICO
A-MODALIDADE: Trata-se de uma remada competição em pranchas de Stand Up Paddle Race,
nas categorias Funrace (pranchas até 12’2’’) Masculino e Feminino, Race stock até 12’6’’, Race
stock até 14’, Kids e Júnior.
B-DISTÂNCIAS:
3 KM
9 KM
C- REGRAS GERAIS PARA OS PARTICIPANTES (ambos os percursos).
1. É responsabilidade do participante estar bem preparado para a prova, gozar de boa saúde
em geral, assim como ter um nível aceitável de preparação.
2. A organização recomenda que todos os participantes realizem uma consulta médica geral
prévia a corrida para estar apto para o esforço.
3. É obrigatório concordar com o termo de responsabilidade no momento da inscrição, para
que esta seja validada.
4. A organização, através dos fiscais autorizados, reserva o direito de interromper a
participação daqueles competidores que considere estar colocando em risco sua integridade
física. No caso de ser indicado, é obrigação do participante parar a prova. Se não interromper,
será desclassificado e a responsabilidade de continuar é do próprio participante.
5. A organização disponibilizará ambulância e médicos para assistência médica extra-hospitalar
a quem necessitar. Cada atleta tem conhecimento das possíveis consequências da prática de
uma atividade deste tipo, portanto, deverá assumir e ser responsável por qualquer gasto
relacionado a emergências médicas, salvo aqueles cobertos pelo seguro do atleta, emergência
ou a ambulância, salva-vidas, enfermeiros ou médicos na organização da prova. Caso for
necessário, para continuar com os primeiros auxílios, serão transportados ao hospital mais

próximo. É fundamental que cada atleta complete a ficha de inscrição incluindo os dados de
seu plano de saúde e um telefone de emergência.
6. O participante tem a obrigação de conhecer e respeitar estas regras da competição, assim
como as normas de circulação e as instruções dos responsáveis de cada prova.
7. O participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio ambiente em que
se realiza o evento. A participação na prova não exime o participante desta obrigação. O mau
trato ou a falta de respeito pode ser motivo de desclassificação podendo chegar à exclusão da
competição.
8. O participante que abandonar a competição, ou chegar após o horário limite, estará
automaticamente desclassificado da prova.
8.1 O tempo limite para o término dos percursos será:
- 2 horas para o percurso de 3 Km.
- 4 horas para o percurso de 9 Km.
9. No site oficial será explicado o percurso da prova. Em caso de perda por não perceber a
sinalização ou não prestar atenção nas indicações da organização, os atletas serão
responsáveis por voltar ao caminho e retomar o percurso, sob pena de desclassificação.
10. O percurso poderá ser modificado antes da prova por motivos de segurança ou outras
circunstâncias. Caso esta decisão seja tomada, os atletas serão notificados. Caso a decisão seja
tomada durante a prova, os participantes serão informados pelos juízes de boias e pela equipe
de salvamento aquático. A organização não será responsável por qualquer tipo de reclamação
por parte dos participantes por esta causa.
11. O uso das imagens obtidas no evento estará automaticamente autorizado à organização,
patrocinadores e empresas terceirizadas para fins comerciais, institucionais, ou promocionais,
em qualquer tipo de mídia, por prazo indeterminado.
12. Responsabilidades: Ao inscrever-se e assinar a ficha, o participante aceita o presente
regulamento e declara:
- Estar fisicamente apto para a competição.
- Ter realizado os controles médicos necessários.
- Estar treinado para o esforço.
- Conhecer o percurso por inteiro.
- Estar consciente dos riscos que a atividade proporciona.
- Conhecer as dificuldades para realizar resgates em alguns pontos do percurso.
- Eximir os Organizadores, a Prefeitura e os patrocinadores de toda responsabilidade por
acidentes pessoais, danos e perdas de objetos.

13. Descarte correto dos resíduos: Haverá pontos de descarte específicos para resíduos
(“lixo”), parte do projeto “Lixo Zero”, bem como para o copo reutilizável que será usado nos
pontos de hidratação. O atleta que fizer o descarte de seu resíduo de forma incorreta, durante
a prova ou mesmo na arena, poderá sofrer punições como acréscimos ao seu tempo final, ou
mesmo a desclassificação. Faça a sua parte e respeite a natureza.

2. Inscrição
2.1. As inscrições deverão ser feitas pelo site www.beachmountainchallenge.com
2.1.2. Serão oferecidos três lotes de inscrições, com valores e prazos de duração conforme site
www.beachmountainchallenge.com.
2.1.3. Após o último prazo, não será aceita nenhuma inscrição.
2.2. Cada prova terá um número limitado de vagas decidido pela organização do evento.
2.3. O valor referente à inscrição não será devolvido em caso de desistência ou não
comparecimento, como também não poderá ser transferido para outra prova ou outro atleta.
2.4. Todos os participantes deverão obrigatoriamente atestar durante a inscrição que estão em
condições físicas e técnicas adequadas para a prova e que isentam os responsáveis,
promotores e patrocinadores do evento de qualquer responsabilidade sobre acidentes que
possam ocorrer com o nadador. Para os menores de 18 (dezoito) anos, o documento acima
referido deverá ser atestado pelo pai ou responsável que informará o seu CPF e Identidade
(RG) na inscrição.

3. Categorias
3.1. As categorias serão divididas da seguinte maneira:
3.1.1. Funrace – Pranchas até 12’2’’:
Open Feminino
Open Masculino

3.1.2. Race Stock 12’6’’ Profissional: Prova principal ranking profissional 2015.
Open Masculino
Open Feminino
Master Masculino ( > 40 anos)
Super Master Masculino (> 50 anos)
Júnior Masculino (<16 anos)
Júnior Feminino (<16 anos)
Kids Masculino (<12 anos)

Kids Feminino (<12 anos)

3.1.3. Race Stock 14’:
Open Masculino

Os atletas que não tenham cumprido 18 anos até a data do evento, deverão apresentar
autorização dos pais, no momento da retirada do kit, para poder participar e uma cópia do
cadastro assinada pelos pais, sendo que estes estarão participando na categoria 19 até 24
anos.
3.2. Para fins de inscrição em uma classe, prevalecerá a idade em 31/05/2015.
F- CAMISETA PROMOCIONAL DOS PARTICIPANTES
A camisa de atleta promocional não é de uso obrigatório. Porém o atleta será obrigado a estar
com o número afixado na frente da camisa de forma visível.
G- DOS SERVIÇOS / ASSISTÊNCIA
Serviços de hidratação e frutas na chegada.
Serviço de guarda-volumes na largada e na chegada.
Serviço de assistência médica extra-hospitalar.
H- SANÇÕES
a. O número deverá estar completamente visível desde a frente da camiseta, estar afixado nos
quatro cantos e não conter cortes, dobraduras nem estar escondido. A primeira observação
será uma advertência e a segunda, a desclassificação.
c. Não cumprir como o percurso oficial, obtendo uma vantagem, será motivo de
desclassificação.
d. Permitir a assistência entre remadores, empurrar, puxar com cordas ou elementos similares,
ou qualquer outro jeito de tração ou propulsão entre participantes.
e. Atrapalhar propositalmente o desenvolvimento de outro atleta.
I– CLASSIFICAÇÃO E “CHIP DE CONTROLE”
Para a classificação na competição, será utilizado um sistema automático de cronometragem
através de chip identificador que o atleta terá que levar durante toda a competição, do jeito
que lhe será indicado. Computadores na largada e na chegada lerão o código do chip. O
“tempo oficial” de cada atleta será considerado desde o início da competição até o momento
de cruzar o arco de chegada. É preciso clarificar que o sistema eletrônico usado para tomar os
tempos tem uma porcentagem menor de erros, como resultado de uma colisão nas leituras,

porém é possível que algumas leituras se percam. O uso do chip é OBRIGATÓRIO para todos os
participantes.
O chip será entregue no momento da entrega de kit:
• Não esqueça seu chip.
• Não o troque com outro atleta. Verifique que o número coincida com o número de atleta
designado nas listas.
• Não o coloque num lugar diferente do indicado pela organização.
J- CLIMA
Caso a organização considere que as condições climáticas ou outras contingências coloquem
em risco a integridade física dos participantes, a mesma poderá postergar a prova ou a troca
de seu percurso. Em ambos os casos não se reembolsará nem parcial nem integralmente as
inscrições.
L- CONDIÇÕES ESPECIAIS:
1Considera-se
como
meio
oficial
de
comunicação
a
página
www.beachmountainchallenge.com. O participante deverá consultar periodicamente o site a
fim de estar por dentro das novidades e possíveis modificações no regulamento.
PARA COMUNICAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO LOCAL:
Tide Trends Produção e Promoções de Eventos Ltda.
Rodovia João Gualberto Soares, 9072 – Rio Vermelho, Florianópolis, SC. Tel (48) 3334-8924
contato@tidetrends.com.br / www.tidetrends.com.br
M- SEGUROS:
Os corredores estão segurados por uma apólice de acidentes pessoais.
Âmbito da cobertura: Somente durante a participação do evento, não cobre o risco de
itinerário.
Qualquer gasto superior ao mencionado é por conta do participante.
N- INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas unicamente através da página oficial de inscrição na web
www.beachmountainchallenge.com , completando o formulário correspondente. Em caso de
dúvidas, enviar e-mail para contato@tidetrends.com.br.
Procedimento:
a- Completar o formulário de inscrição no site www.beachmountainchallenge.com
b- Ao completar, imprimir e conservar o formulário como comprovante.

c-

Antes das 48 horas deverá efetuar o pagamento correspondente através das opções
detalhadas em www.beachmountainchallenge.com na parte de “Inscrição” da corrida.
A Organização reserva o direito de admissão.

O- CUSTO:
O valor de inscrição será publicado no site oficial
P- POLITICA SOBRE DEVOLUÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições não tem devolução por nenhum conceito.
A inscrição é intransferível. Em caso de detecção do uso por outro remador, este será
desclassificado e o participante inscrito originalmente não poderá inscrever-se em outro
BEACH & MOUNTAIN CHALLENGE no futuro.
A entrega de Kits de atleta será feita exclusivamente no momento programado e divulgado em
cronograma oficial. O pagamento de inscrição não dá o direito de reclamação posterior no
caso de desistência e, uma vez ultrapassada a hora estipulada para a entrega, a organização
poderá disponibilizar sua entrega a outro participante da lista de espera sem obrigação de
devolução ao primeiro.
Q- ENCERRAMENTO DE INSCRIÇÕES:
Será publicado no site oficial.
R- RETIRADA DE KIT:
O kit atleta será entregue pessoalmente ou mediante apresentação de autorização assinada
com uma cópia do documento do inscrito (RG ou CNH).
No momento da retirada de kit os participantes deverão apresentar-se com seus documentos
de identidade ou passaportes, no caso de estrangeiros.
Os lugares e horários de retirada de kit e serão informados oportunamente no site oficial do
evento.
S- CASOS OMISSOS:
Casos omissos por este regulamento serão julgados pela Comissão Técnica de prova.

Boa Prova!

