Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER

REGULAMENTO STAND UP PADDLE
FORMATO
1. Na competição todos os atletas alinham juntos, prontos para toque de buzina, que poderá ser um
ou mais. O atleta deverá se informar com a direção de prova como será a buzina de largada.
2. De acordo com necessidade técnica e número de inscritos, em última instância, a organização
poderá realizar largadas em outras formatações em acordo com diretor de prova.
3. As largadas e chegadas poderão ser feitas na praia com formato Lemans ou dentro d’água.
4. O percurso deverá ser configurado por linha imaginaria através do contorno ou passagem de
boias de boa visualização ou em locais naturais
CLASSES / CATEGORIAS
Categoria Kids – são para atletas entre 10 anos e 14 anos.
Categoria Master a partir de 40 anos
PERCURSO E REGRAS GERAIS DE COMPETIÇÃO
1. Os percursos serão definidos prova a prova e devem ser sempre consultados no site.
2. Os números de largada serão fornecidos pelos organizadores e deverão ser visivelmente fixados
ao corpo do competidor. Cada competidor será responsável pelo O seu numeral. Após o
recebimento do mesmo, a perda do número poderá desclassificar o atleta.
3. O supista deverá remar em pé durante a competição. Somente em casos extremos onde envolva
a segurança o atleta, este poderá remar de outra forma. Se por motivo de cansaço o atleta se
sentar, ajoelhar ou se deitar na prancha e pretender continuar habilitado a competir o mesmo não
deve em hipótese alguma remar enquanto não estiver novamente em pé.
4. No caso do supista queimar a largada o mesmo será desclassificado.
5. Todo atleta deverá facilitar a sua identificação na chegada falando em alto e bom tom o seu
número de identificação na prova, ou correr até o pórtico, sino ou juiz para comunicar a sua
chegada.
6. O Diretor de Prova e ou a comissão técnica representada são as únicas pessoas que poderão dar
informações oficiais sobre a competição.
7. É responsabilidade do atleta fazer o “check in” de registro e medição do equipamento a ser
utilizado na competição antes do início da bateria. Caso o mesmo não seja efetuado e a bateria for
autorizada a entrar na água a chegada do atleta não será validada.
8. Nos casos em que as condições do mar não apresentem condições técnicas ou de segurança
para os atletas o campeonato deverá ser realizado em outro lugar que ofereça condições, ou
transferido para outro horário .
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9. A organização reserva o direito de solicitar medição do equipamento a qualquer hora, sem
restrições por parte do atleta ou terceiros, no caso de denúncia ou desejo da própria organização,
podendo ocorrer punição em caso de negação ou interferência do ato.
INTERFERÊNCIA E PENALIDADES
1. O Supista que agir de má fé causando interferência ao seu adversário será advertido caso este
mesmo atleta cometa uma segunda interferência, será novamente advertido e penalizado . O supista
que cometer três ou mais interferências será desclassificado e deverá sair da prova imediatamente
após ser informado
2. Todo o atleta deverá competir seguindo os princípios de boa conduta, observando a ética e o
respeito aos outros competidores e juízes de prova antes, durante e depois da travessia.

SEGURANÇA
1. Caso haja alguma desistência durante a prova, haverá resgate para os atletas. Os atletas também
poderão desistir da prova, mas ao chegar na praia devem imediatamente comunicar a organização
2. Obrigamos o atleta ao uso de leash para as provas de Stand Up Padddle (cordinha de borracha
fixada a prancha e ao pé do atleta). Caso não tenha a “cordinha” é obrigatório o uso de Colete Salva
Vidas.
3. O tempo limite das provas é determinado pela organização e poderá ou não ser comunicado pelo
site. 4. Qualquer atleta poderá receber a ordem de encurtar o trajeto durante a competição, ou até
mesmo de embarcar nas lanchas de segurança, concluindo assim a sua participação.
5. Durante o percurso, haverá embarcações de apoio para dar suporte aos atletas.
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