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

OC6 - Regata 1km (4x 250) Open e Master (Fem e Masc)
OC1- 9km Open e Master (Fem e Masc)

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: Tratam-se de regatas a serem desenvolvidas por canoas havaianas (OC 1 e
OC6), em um trajeto dividido por raias individuais. Cada raia é demarcada por duas bandeiras
de mesma cor posicionadas nas duas extremidades.
B-DISTÂNCIAS:
1 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.
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. OC6:
Open Feminino
Open Masculino
Master Feminino
Master Masculino

3.1.2. OC1:
Open Feminino
Open Masculino
Master Feminino
Master Masculino
3.2. Para fins de inscrição em uma classe, prevalecerá a idade em 31/05/2015.

4. Provas
4.1. Os atletas inscritos deverão obrigatoriamente seguir todas as regras, normas e instruções,
determinadas pelo Diretor Técnico da modalidade, sob risco de penalização, que pode variar
de uma advertência até a desclassificação do evento.
4.1.1. O Diretor Técnico aplicará as penas previstas e publicadas nos regulamentos específicos
dos eventos, cabendo recursos destas punições, que serão julgadas pelos oficiais de prova da
modalidade. Tais recursos deverão ser apresentados até 15 minutos após o anúncio oficial e
público da penalidade imposta e deverão ser julgados no máximo em até 30 minutos do seu
recebimento pela organização do evento.
4.2.2. Sorteio de Raia:
A . O sorteio das raias deve ser efetuado depois do recebimento de todos os registros para a
prova.
B. O sorteio deve ser efetuado pelo Diretor Técnico, seguindo a ordem de retirada dos nomes
de cada time.
C . As raias devem ser consecutivas e numeradas a partir da mais próxima à margem no caso
de serem paralelas à margem e da esquerda para a direita no caso de serem perpendiculares à
margem.
4.2.3. Percurso:
A. O comprimento do trajeto oficial é de 250 metros e dividido em raias de 30 metros de
largura. Cada raia é demarcada por duas bandeiras de mesma cor posicionadas em cada uma
das extremidades.
– Largada:
A. Bandeira de 5 minutos (amarela) – Anuncia o posicionamento das canoas em suas
respectivas raias.
B. Após o período de 5 minutos a bandeira será agitada por 5 segundos e baixada.
C. Ergue-se a bandeira vermelha.
E. Largada em 5 segundos é sinalizada, baixando a bandeira vermelha e erguendo a bandeira
verde. Segue-se sinal sonoro.
F. Uma canoa desgovernada não terá direito a protestar por nova largada.
– Desqualificação:
A. Durante a largada, qualquer canoa à frente da linha de largada ou fora da sua raia será
automaticamente eliminada.
B. A canoa eliminada poderá continuar a prova exceto por determinação contrária dos oficiais
de prova.
C. Os oficiais de prova devem comunicar ao diretor de provas para que ele comunique ao
técnico da eliminação de sua equipe antes de anúncio ao público.
D. Todo time deve largar e chegar com sua equipe completa.
- Chegada:
A. Todas as canoas são obrigadas a chegar em sua respectiva raia.

B. Uma vez fora do trajeto da prova, uma canoa não poderá retornar até que a última canoa
tenha cruzado a linha de chegada, conforme informado pela organização.
C. Canoas que interfiram com outras na linha de chegada serão automaticamente
desclassificadas.
– Raias:
A. Todas as canoas devem permanecer em sua raia.
B. Caso duas canoas estejam em uma mesma raia, a canoa invasora deve ocupar a metade da
raia mais próxima à sua.
C. Caso haja protesto de interferência, a canoa fora da sua raia estará desqualificada.
– Curvas:
A. Todas as curvas são para a esquerda em torno das bandeiras de demarcação.
B. Caso o mastro se incline e a bandeira toque a água, a equipe será desqualificada.
C. Canoas dividindo raias numa curva devem se manter na porção da raia mais próxima da sua
para evitar o bloqueio de outra canoa.
- Canoas inundadas:
A. Canoas inundadas podem ser esvaziadas pela própria equipe e continuar a competir.
B. O tempo máximo para esvaziamento da canoa é de dez (10) minutos após os quais a equipe
estará desqualificada e deverá receber auxílio dos organizadores para retornar à margem.
4.3.5. Em caso de desistência o atleta ou responsável deverá comunicar imediatamente a
organização.
4.3.6. Todos os atletas regularmente inscritos são considerados conhecedores do presente
regulamento.
5. Entrega dos kits
5.1. O local e horário de
www.beachmountainchallenge.com

entrega

dos

kits

serão

divulgados

6. Horários das largadas
6.1. Conforme cronograma no site.
7. Premiação
7.1. Conforme disponibilizado no website oficial.
8. CASOS OMISSOS:
Casos omissos por este regulamento serão julgados pela Comissão Técnica de prova.

Boa Prova !
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site

