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CIRCUITO ANGRENSE
STAND UP

2016

REGULAMENTO

I – DA ORGANIZAÇÃO
Art. 1º – O Circuito de Stand Up será realizado pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, através da Secretaria de Esporte e
Lazer e regida por este regulamento.

II – DA PARTICIPAÇÃO
Art. 2º – Poderão participar, os atletas inscritos junto à organização, tais como avulsos ou representantes de Clubes, Associações,
Academias, Sociedades de Bairros, Militares, Escolas e etc.

III – DO CIRCUITO
Art. 3º – O Circuito é aberto a moradores ou não do município de Angra dos Reis;
Art. 4º – Será realizado em três etapas ao longo do ano e premiará ao final do circuito os primeiros colocados de cada categoria na
classificação geral pelo total de pontos acumulados.
Art. 5º – Serão premiados nas etapas os 3 primeiros classificados de cada classe e categoria em disputa na etapa;
Art. 6º – Em caso de empate de um ou mais atletas numa mesma classe e/ou categoria, o desempate será definido pela melhor
colocação geral ao longo das etapas. 
Art. 7º – A pontuação será feita por ordem de chegada de acordo com a classe e sexo, separadas apenas pela distância percorrida, a
saber:

1º lugar 100 pontos 6º lugar 35 pontos 11º lugar 10 pontos 16º lugar 5 pontos

2º lugar 80 pontos 7º lugar 30 pontos 12º lugar 9 pontos 17º lugar 4 pontos

3º lugar 60 pontos 8º lugar 25 pontos 13º lugar 8 pontos 18º lugar 3 pontos

4º lugar 50 pontos 9º lugar 20 pontos 14º lugar 7 pontos 19º lugar 2 pontos

5º lugar 40 pontos 10º lugar 15 pontos 15º lugar 6 pontos 20º lugar 
em diante

1 ponto

Art. 8º  – Às etapas e datas serão distribuídas conforme tabela abaixo:

ETAPA / DATA LOCAL HORÁRIO
1ª (14 DE FEVEREIRO) CN 09H.
2ª (03 DE JULHO) CN 09H.
3ª (25 DE SETEMBRO) CN 09H.

IV – DA INSCRIÇÃO
Art. 9º – Deverão ser feitas antecipadamente na SMEL ou pelo site da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis até quinta-feira da
semana que antecede o evento, às 16:00 h., em hipótese alguma serão aceitas inscrições no dia do evento. 
Art. 10º  – Ao efetuar a inscrição, o atleta assumirá toda responsabilidade por qualquer problema que por ventura ocorrer, bem
como, declarando suas condições físicas  ideais,  conhecimento do regulamento e isentando a organização e patrocinadores  de
qualquer responsabilidade antes, durante e depois da prova.
Art. 11º – A inscrição só será confirmada quando a mesma contiver todos os dados necessários e a assinatura do atleta;
Art. 12º  – Em caso do atleta ser menor de idade, só poderá efetuar sua inscrição mediante a presença e autorização do Pai ou
responsável, assinando assim a sua ficha de inscrição.
Art. 13º – Os atletas poderão se inscrever em no máximo em 1 categoria.
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V – DA PROVA
Art. 14º – No dia da prova, o atleta deverá obrigatoriamente usar leash.
Art. 15º – As etapas serão realizadas, seguindo o cronograma abaixo: 
08 h. – Confirmação da inscrição
08: 45 h. – Reunião técnica
09 h. – Largada da prova 
Art. 16º  – Os atletas serão informados do percurso da prova na reunião técnica.
Art. 17º – A largada da prova será na praia, com o atleta em pé segurando a prancha, ao sinal sonoro (buzina) ou por sinal visual
de bandeira.
                

VI – DAS CLASSES E CATEGORIAS
Art. 18º – Stand Up Paddle open sprint:
RACE OPEN –  6 KM                                                                                     
OPEN FUN RACE MASCULINO: PRANCHAS ATE 10.8 –  2 km
                                                             PRANCHAS DE 11 ATÉ 12.2 – 4 KM
OPEN FUN RACE FEMININO: PRANCHAS ATE 10.8 – 2 km
                                                         PRANCHAS DE 11 ATÉ 12.2 – 4 KM
MASTER FUN RACE MASC. - 4 KM 
MASTER FUN RACE FEM. - 4 KM 
KIDS ATÉ 13 ANOS – 200 M
ESPECIAL – 200 M

VII – DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO
Art. 19º – Serão premiados com troféus, os atletas 1º, 2º e 3º colocados gerais, nas devidas categorias na 1ª etapa do circuito, as
demais etapas serão premiadas com medalhas.
Art. 20º – Por ocasião da premiação o atleta deverá estar uniformizado.
               

VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 21º – A comissão organizadora é soberana e poderá desclassificar os competidores que descumpram este regulamento. 
Art. 22º – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.
                 

              



                        Estado do Rio de Janeiro 
                    Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
                    SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
                          CUIDANDO DO ESPORTE

 
FICHA DE INSCRIÇÃO                                                                                NUMERAL __________

STAND UP
(  )OPEN FUN RACE MASC.:  (  )PRANCHAS ATE 10.8               (  )OPEN FUN RACE FEM.:    (  )PRANCHAS ATE 10.8 (  )

PRANCHAS DE 11 ATÉ 12.2        (  )PRANCHAS DE 11 ATÉ 12.2    (  )MASTER FUN RACE MASC.  
(  ) MASTER FUN RACE FEM.                (  ) KIDS ATÉ 13 ANOS                 (  ) ESPECIAL

DADOS  PESSOAIS
NOME:                                                                                                                                           
END.:
E-MAIL:
R.G.:
CPF.:
DATA NASC.:        /          /    IDADE:                                SEXO: (    )  MASCULINO             (    ) FEMININO  
TEL. RES.: TEL. CEL.: EQUIPE/CIDADE:

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que disputo esta prova por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, promotores e patrocinadores, em meu nome e 
de meus herdeiros e sucessores os acidentes que venha a sofrer durante a mesma. Declaro ter conhecimento de minhas condições físicas e médicas para disputar a prova
além de ter treinado apropriadamente. Por este instrumento cedo todos os direitos de utilização da minha imagem, inclusive direito de arena, permitindo o livre uso de 
meu nome e imagem, não tendo direito a receber qualquer renda auferida como, rendas de direito de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão para esta prova. 
Assumo as despesas médicas e hospitalares decorrentes de acidentes que porventura venham a ocorrer durante a prova, assim como o total conhecimento do 
regulamento. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora, não cabendo qualquer tipo de recursos as suas decisões.

                                                
      _________________________________________                                                              _________________________________________

                        Competidor                                                                                                              Responsável (no caso de menor)

Nome do responsável: ____________________________________________________________________   CPF.: ______________________________
 


