PONTA DO SOL SURF CLUBE
FILIADO DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE SURF

REGULAMENTO
1ª ETAPA DO CIRCUITO REGIONAL DE SUP RACE
15 DE SETEMBRO 2013
PRAIA DA VILA, PONTA DO SOL
1 – A PROVA:
A 1ª etapa do Circuito Regional de SUP Race ASRAM 2013 será organizada pelo Ponta do Sol
Surf Clube (PSSC), sendo esta uma etapa exclusivamente dedicada à categoria Race Técnico e
decorrerá na praia da Vila da Ponta do sol.
Esta prova de cariz solidário está integrada no programa de festas do concelho da Ponta do Sol
2013 e por ser uma etapa do circuito regional seguirá o Regulamento de Competição da
Federação Portuguesa de Surf (FPS) e da Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira
(ASRAM).

2- INSCRIÇÕES:
Classe OPEN – SUP RACE CATEGORIA TÉCNICO
O valor da inscrição será de 10€ (euros) em alimentos a serem entregues no dia da prova no
Check-in.
As inscrições são feitas online através do preenchimento do formulário existente do site do
clube:
http://pontadosolsurfclube.webnode.pt/
NOTA IMPORTANTE: Será possível o pagamento em numerário para os casos em que os
atletas não consigam atempadamente adquirir os alimentos. O valor da inscrição não é limitativo
sendo aceite pela organização alimentos em valores superiores. Será igualmente aceite donativos
em alimentos por parte de pessoas não participantes na prova.
O período de inscrições será até 12 de Setembro de 2013 para atletas não federados na FPS e até
14 de Setembro de 2013 para atletas federados na FPS.
Todos os participantes, ao fazer a inscrição, aceitam o presente regulamento e em caso de dúvida
ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a Organização.
No Check-in será necessário que os participantes preencham e entreguem dos termos de
responsabilidade.
PONTA DO SOL SURF CLUBE
pssclube@gmail.com
http://pontadosolsurfclube.webnode.pt/
modelo III-2013.01

3 – FORMATO DA PROVA:
Esta é uma prova de SUP pelo que só é permitida a utilização de remos de uma pá por um
percurso definido por boias.
Os competidores devem estar de pé enquanto remam (com exceção para casos em que as
condições de vento ou mar possam obrigar aos participantes a remarem de joelhos).
Não são permitidas qualquer tipo de ajuda ao praticante enquanto este esteja em competição
(vela, motor, etc.).
Poderá ser obrigatório o uso de identificação oficial (t-shirt, lycra, peitoral) ao longo de toda a
competição. Nenhum participante terá a sua chegada validada se não se encontrar identificado.
4 – PERCURSO:
Classe OPEN – SUP RACE CATEGORIA TÉCNICO
A prova terá uma extensão de 5 km, com passagens obrigatórias por boias de demarcação de
percurso onde os competidores obrigatoriamente terão que contornar tais boias no sentido anti
horário.
O percurso da prova terá a largada em frente à foz da ribeira da Ponta do Sol, saindo em direção
Oeste contornado a boia nº1 localizada em frente à ribeira do Sitio dos Poios. Em seguida segue
para Sul em direção à boia nº2. Depois segue para Este, passando em frente à Vila e ao Cais em
direção à boia nº3. Após o contorno desta boia o percurso continua o rumo para Este em direção
à boia nº4 localizada à frente da boca do túnel da antiga estrada regional. Em seguida o percurso
ruma novamente a Oeste, passando por baixo da ponte do cais e contornando o enrocamento da
praia em direção à boia nº1.
A chegada será após a 3ª passagem pelo enrocamento da praia onde os atletas deverão seguir em
direção à linha de chegada localizada em frente à foz da ribeira.
NOTA IMPORTANTE: A competição poderá ser cancelada se as condições meteorológicas
sejam consideradas perigosas e não ofereçam as condições mínimas de segurança (sem
reembolso da inscrição).
4 – LARGADAS:
As linhas de partida e de meta estarão sinalizadas com boias.
A largada acontecerá de dentro d’água estando os competidores alinhados paralelamente,
sentados em suas pranchas, sendo utilizada uma buzina para assinalar o início da prova.
5 – PRÉMIOS
Serão atribuídos prémios aos primeiros três classificados.
6 – PROTESTOS:
As reclamações ou protestos devem realizar-se por escrito e dirigirem-se ao diretor técnico da
prova nos 15 minutos seguintes à publicação dos resultados provisórios, que deverá dar uma
resposta definitiva.
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7 – SEGURANÇA:
A segurança náutica aos participantes será realizada através de um nadador salvador
devidamente certificado apoiado por uma mota de água.
A responsabilidade da participação no evento pertence aos participantes sendo que, no momento
da sua inscrição, o participante declara encontrar-se fisicamente apto para o evento. No caso de
serem menores deverá ser o encarregado de educação a fazê-lo.
Poderá ainda ser obrigatória a utilização de colete de flutuação e leash.
A Organização terá ainda um Seguro de Responsabilidade Civil da Prova para fazer face a
qualquer imprevisto.
8 – ORGANIZAÇÂO
Ao diretor técnico reserva-se o direito de aceitar, recusar ou cancelar inscrições segundo os
critérios da FPS.
Qualquer juiz/árbitro de competição está habilitado para retirar de prova qualquer atleta que:
- Manifeste mal-estar físico;
- Não tenha o dorsal de prova ou este não esteja visível;
- Manifeste comportamento antidesportivo.
Qualquer comportamento antidesportivo implicará a desclassificação imediata do atleta.
A Organização reserva-se no direito de analisar e decidir em conformidade qualquer situação
omissa neste regulamento sendo a sua decisão irrevogável.
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