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 GERAL
A “Remada pela vida” é um evento multiesportivo náutico com a participação de caiaques,
canoas e stand up paddle. As provas manterão sua individualidade e respeito às regras ou
diretrizes de cada modalidade e serão realizadas em Angra dos Reis nos dias 28 e 29 de
novembro de 2020 na enseada do Colegio Naval, localizado na Av. Marquês de Leão;
1)CONCEITOS
ORGANIZADOR – Titular do circuito, responsável pela idealização, organização e realização
das provas, cabendo-lhe a decisão superior em nível administrativo.
DIRETOR DE PROVA – Responsável pela coordenação e realização, harmonizando os
entendimentos entre atletas, fiscais, patrocinadores, poder público, órgãos, realizadores e
organizador. Durante a realização das provas é o responsável pela aplicação das penalidades.
FISCAL OU JUIZ – Responsável pela verificação do cumprimento do presente regulamento
pelos atletas, cabendo-lhe ainda zelar pela ética esportiva e fair play entre os competidores. Os
Fiscais devem registrar a passagem dos atletas ou equipes pelas boias, áreas de transição e
chegada. Também são responsáveis pelo registro de qualquer irregularidade dentro de uma
equipe: falta de um integrante e falta de algum equipamento obrigatório. Em qualquer dos casos,
o fiscal anotará o ocorrido e a penalidade cabívelserá aplicada e comunicada ao atleta ou
capitão da equipe, no final da bateria ou o mais breve possível após possível avaliação e
discussão.
COMPETIDOR – Pessoa com aptidão física suficiente para participar das competições, que
esteja devidamente inscrita nas mesmas, mediante o aceite do presente regulamento e a
complementação do processo de inscrição (preenchimento de ficha e pagamento da inscrição).
2) DIREITOS DOS COMPETIDORES
2.1 Participar da prova em que estiver devidamente inscrito. Receber, quando houver, o kit do
competidor, fornecido pela organização.
2.2 Apresentar recurso, dentro do prazo estipulado, contra as penalidades que lhe forem
aplicadas.
2.3 Apresentar, dentro do prazo estipulado, queixa contra outros competidores ou equipes que
lhe prejudicarem através da violação ao presente regulamento, ou por conduta antiesportiva,
desde que acompanhado de provas contundentes ou físicas.
2.4 Receberem da organização, de forma clara e adequada, as informações técnicas sobre a
prova.
3) DEVERES DOS COMPETIDORES
3.1. Realizar o processo de inscrição na íntegra, sem omissão de dados para a organização, que
se reservará o direito de recusar qualquer inscrição que venha comprometer a integridade e
segurança do evento.
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3.2. Manter conduta esportiva e ética perante outros competidores, organização, direção,
fiscalização e suporte da prova.
3.3. Acatar as decisões da direção e da organização da prova.
3.4. Realizar a sua prova no percurso designado pela organização.
3.5. Ser responsável pelo seu equipamento durante toda a prova.
3.6. Comunicar imediatamente a organização caso não tenha realizado o percurso da sua prova
de maneira integral e dentro das regras
3.7. Recolher o lixo que encontrar pelo caminho, mesmo sendo ele de outra equipe ou de outra
origem.
3.8. Minimizar ao máximo o impacto provocado pela estrutura do evento, respeitando as leis
locais, orientação da Polícia Militar, Polícia de Trânsito e Staffs da prova.
3.9. O atleta jamais poderá justificar qualquer pleito, dizendo não ter conhecimento das regras.
3.10- Seguir os protocolos de higienização e distanciamento. É obrigação do atleta ler e ter
conhecimento do regulamento e isso é exigido no ato da inscrição.
4) INSCRIÇÕES .
4.1.Período de inscrição. As inscrições terão datas de abertura (10/11/2020) e de
fechamento(30’ antes de cada largada) a ser consultados no site durante seu processo. Durante
a inscrição o atleta que concordar com os termos de aceitação e uso, concordarão que estão
aptos fisicamente para participar das provas.
4.2. Sobre a inscrição única permitirá que o atleta, participe de qualquer prova , em qualquer
modalidade, durante o final de semana, mas para isso é indispensável que ele faça as suas
escolhas no site, durante o período de inscrição.
4.3. Como realizar a inscrição da equipe ou time. Um atleta da equipe ou responsável, deve ter
em mãos todos o número do CPF de cada atleta .No ambiente para este cadastro o responsável
deverá escolher a prova, dar nome à equipe e preencher os campos com o CPF de cada atleta.
Após este procedimento e clicando em enviar, automaticamente a equipe constará nas listagens
de retirada de numeral de competição e de largada.
5) RETIRADA DO KIT E CONFIRMAÇÃO DO ATLETA
5.1. Os atletas deverão apresentar documento original com foto ao apresentar-se na recepção.
5.2. Atletas menores de 18 anos. Só poderão participar com uma autorização dos pais ou
responsável legal.
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6) CATEGORIAS E IDADES
6.1. Faixa etária. Todas as categorias que levam em consideração a faixa etária serão baseadas
em “ANO QUE COMPLETA A IDADE” e não na idade completa ou atual.
6.2. Conferência da idade. Não se engane durante a inscrição, colocar data de nascimento
errada, levará o atleta à desclassificação. No ato da recepção a data poderá ser conferida com a
apresentação do documento.
8) ATENDIMENTO MÉDICO
A Organização da prova colocará serviços de primeiros socorros. Este serviço será prestado por
equipe médica socorrista e equipe de resgate por terra e água.
9) SEGURANÇA DE MAR
9.1. Em caso de emergência, o atleta ou membro da equipe deverá pedir ajuda às lanchas de
apoio, levantando a pá e balançando para direita e esquerda, até estar certo de que foi
observado e atendido, no caso do atleta de natação, este deve repetir o mesmo procedimento,
porém, usando as mãos para chamar a atenção.
9.2. Cada participante é responsável por ajudar outro em CASO DE PERIGO, independente da
equipe que pertença. A omissão de socorro implicará na desclassificação e responsabilidade
legal.
9.3. A Organização julgará o tempo perdido no socorro e poderá beneficiar a equipe que prestou
socorro no tempo final de prova.
9.4. Certas condições climáticas durante o final de semana do evento, poderão obrigar a
organização a mudar percursos em distância, formato, trocar horários e dia de realização de
alguma prova em qualquer modalidade, quando entender que a segurança de todos poderá
estar ameaçada. Em casos extremos, em que todos os planos e possibilidades ameacem a
integridade física do atleta mais ao menos experiente, existe a possibilidade de cancelamento da
competição.
9) ACESSO À ÁREA RESTRITA
9.1. Sobre o credenciamento. Quando chegar ao evento, o atleta deve dirigir-se a tenda da
organização onde receberá o numeral e confirmará presença,
Qualquer desrespeito do atleta com os profissionais que trabalham nesta área, poderá ser
punido com a desclassificação de qualquer prova que tenha participado ou esteja inscrito.
10) GUARDA VOLUMES
10.1. O atleta inscrito terá ao seu dispor o serviço de guarda-volumes APENAS DURANTE O
TEMPO QUE ESTARÁ COMPETINDO. A retirada dos bens deixados neste setor só será
permitida com a identificação do atleta com a apresentação do numeral de peito, tatoo ou
adesivo. Caso haja ainda alguma dúvida o staff poderá exigir documento de identidade par
outras conferências. Os volumes deixados não serão entregues à terceiros.
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10.2. Não será permitido guardar bens de valor como celulares, computadores, dinheiro, joias e
afins, o serviço visa guardar roupas, toalhas, documentos e chaves de veículo. A organização
não guardará nenhum tipo de equipamento como remos, coletes e outros. . 10.3. Horário e
regras. O guarda-volumes será desativado 30 minutos após a chegada do último atleta em cada
dia.
11) DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS
11.1. O(a) atleta que se inscreve está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua
imagem e voz divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet, vídeos e
televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou
publicitários relativos ao evento, sem acarretar nenhum ônus a ao Município, renunciando o
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos em qualquer tempo/data.
12) CANCELAMENTO, ADIAMENTO OU MUDANÇAS NO CRONOGRAMA.
12.1. A organização reserva o direito de cancelar ou mudar a data , sem que haja qualquer
antecedência pré-estabelecida. Diferentes fatores podem forçar os organizadores a tomar este
tipo de decisão. Fatores como integridade física dos atletas, organização, fatores políticos locais,
órgãos responsáveis em fornecer autorizações, previsão do tempo, cancelamento de patrocínio,
entre outras. Ainda em relação a cancelamento ou mudança de data, a organização não se
responsabilizará por hospedagens, transportes aéreos ou terrestres e qualquer outro custo précontratado.
12.2. Cancelamento. Primando pela segurança dos atletas e evento, a organização poderá
determinar a suspensão do evento, iniciado ou não, por questões de segurança pública,
vandalismo, condições ambientais e/ou naturais. Sendo suspensa, por qualquer um destes
motivos, esta será considerada realizada e não haverá designação de nova data para realização
da etapa.
12.3. Os (as) atletasficam cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos e
danos da eventual suspensão do evento (iniciado ou não) por questões de segurança pública,
vandalismo, condições ambientais e/ou naturais ou motivos de força maior, não gerando
qualquer responsabilidade para a organização.
13) RECLAMAÇÕES E RECURSOS DE RESULTADOS
13.1. Decisão sobre qualquer recurso. A organização tem apenas a obrigação de avaliar e
responder de forma imediata, durante o evento, os recursos que podem mudar o pódio ou
premiação, os demais recursos podem também ser avaliados durante o evento e caso não
sejam a resposta chegará ao atleta por e-mail em até dez dias, ou antes da divulgação oficial
dos resultados no site do evento.
13.2. Como apresentar um recurso. Em até 20 minutos após a divulgação dos resultados, o
atleta deve dirigir-se ao balcão da organização e solicitar um formulário. Este deve ser
preenchido seguindo as orientações nele descritas,. Após 20 minutos, o atleta perderá o direito
de requerer o que quer que seja e não será aceita qualquer justificativa. Orientamos os atletas
para que só deixem a arena após a divulgação dos resultados.
13.3. Não serão aceitos recursos sem que haja qualquer prova real como fotos e filmagens.
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13.4. Não serão aceitos recursos feitos por terceiros em nome do competidor;
13.5. Resposta de recursos. Após apresentar o seu recurso, fique atento à locução, pois esta
informará que a decisão já foi tomada e pode ser vista no mural ou colhida junto à organização.
Para recursos não urgentes, a resposta será dada e justificada após o evento, por e-mail.
14) SAÚDE DO ATLETA E APTIDÃO PARA A PRÁTICA ESPORTIVA
14.1. Todos os participantes INSCRITOS deverão estar em dia com sua avaliação médica para
realização da prova, pois a organização não é responsável pela saúde dos atletas. Cada
competidor é responsável por si e deve estar certo de que é capacitado para realizar exercício
físico, também é de obrigação e decisão do próprio atleta julgar durante a sua prova se deve ou
não continuar.
14.2. Parágrafo único. Pode o diretor de prova, seguindo recomendação do médico responsável
pelo evento, excluir o participante a qualquer momento. Haverá serviço de ambulância fixo e
segurança por todo o percurso da prova que será garantida pelos órgãos competentes e pela
organização.
14.3. A organização é responsável pelo atendimento médico dos atletas, em casos de lesões
geradas pela prática. Porém, em cumprimento às normas, 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 atleta ou seu acompanhante poderá decidir pela remoção
ou transferência para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a organização de qualquer
responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico.
15) MODALIDADES, CATEGORIAS E COLOCAÇÕES PREMIADAS:
As modalidades e categorias disponíveis para inscrição são:
Canoa V1 • Masculino Geral / Feminino Geral
Canoa OC1 • Masculino Geral / Máster • Feminino Geral / Máster
Canoa OC2 • Mista Geral •
Canoa OC6 • Masculino Open e Máster • Feminino Open e Máster •
Canoa OC6 • Junior e Mista
V6 • Categoria Open
SUP Amador (masculino e feminino geral) 2.5 Km
• SUP Amador Kids (Qualquer tipo e
tamanho de prancha) •
SUP Amador 5 Km (Qualquer tipo e tamanho de prancha) • Masculino Geral e Feminino Geral
SUP RACE Profissional. 10Km (Pranchas até 14′) • Masculino Geral Feminino Geral
Surfski Individual Masculino Open / Máster / Sub 23
Surfski Feminino Open / Máster / Sub 23
Surfski Duplo Open
Oceânico Duplo Open
Turismo Feminino Open / Master
Turismo Masculino Open / Sub 23 / Master
Oceânico individual Masculino Open / Master
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16) RESTRIÇÕES DEVIDO À COVID 19:
16.1- Estar de máscara até ser anunciada a largada e após sua chegada até o término do
evento. 16.2- Utilizar álcool em gel disponibilizado pela organização.
16.3 – Os competidores não poderão estacionar no local (será permitido o desembarque dos
equipamentos somente)
16.4- Uma van será disponibilizada para fazer pequenos percursos para deslocamento de
pessoal quando se fizer necessário.
16.5 – Deverá ser mantido o distanciamento social sempre que possível
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