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MADEIRA SUP CHALLENGE 2017 

O Clube Naval do Funchal organiza pela primeira vez na Madeira uma prova oficial de 
Stand-up-paddle Board (SUP) da Federação Portuguesa de Surf, o Campeonato 
Nacional de SUP Race e Maratona Open e Júnior.  
Esta prova está integrada na primeira edição do Madeira SUP Challenge, prova 
internacional de Stand-up-padlle, que se realiza durante os dias 10 a 12 de Março de 
2017, na cidade do Funchal. 
O Madeira SUP Challenge é uma iniciativa do CNF, que visa a exemplo de outros 
eventos internacionais levados a cabo pelo Naval do Funchal, promover o mar da 
Madeira, o seu clima, dando visibilidade para o exterior das condições impares que o 
nosso arquipélago tem para a pratica desportiva náutica, e paralelamente, promover, 
dinamizar e incentivar à pratica desportiva dos nossos jovens e menos jovens, dando 
maior expressão ao mar da Madeira e fomentando uma cultura náutica. 
   
O Campeonato Nacional de SUP Race e Maratona Open e Júnior disputar-se-á no 
escalão absoluto (Open) com a realização da 1ª etapa do Circuito Nacional de SUP 
Race e Maratona para pranchas 12’6 e 14’, bem como atribuirá pela primeira vez, o 
titulo nacional de SUP Race e Maratona Júnior, para os escalões de Sub 15 e Sub 18 
anos. Esta honra que nos foi legada, dá-nos maior responsabilidade na organização, e 
esperamos estar à altura dos acontecimentos na procura da satisfação de todos os 
participantes e parceiros. 

 
O primeiro dia do evento, dia 10, contará, com um Workshop orientado pelo 
conceituado professor, treinador e selecionador sueco Magnus Lindstedt, que durante 
todo o dia fará um apresentação sobre o tema “O desenvolvimento da técnica Stand 
Up Paddle - como remar de uma forma mais económica e eficaz". 
Os dois seguintes dias serão dedicados a competições distintas que decorreram na 
Baia do Funchal a partir do Cais 8.  
 
Assim dia 11, inicia-se com a competição de maratona para a categoria All-round 
pelas 10h00 da manhã, categoria de promoção, e que permite aos fãs deste desporto 
participarem de forma menos exigente e com cariz, mais lúdico. O percurso balizado 
entre o Cais 8 e a zona do lazareto e hoteleira, terá cerca de 5 km de extensão 
prevendo-se que os primeiros possam levar cerca de 30 a 40 minutos a terminar.  
 
Em seguida pelas 10h30, dá-se então inicio à competição formal, com a prova que irá 
atribuir o primeiro título nacional de Sub 15 e Sub 18, na categoria de maratona, para 
pranchas 12’6 em percursos de 5 e 8 km respectivamente, momento único que 
contará com um grande numero de padelistas madeirenses (é na Madeira que existe o 
maior numero de federados a nível nacional), que tentaram trazer para a região o 
primeiro titulo desta categoria.  
Logo de seguida será dada a largada à categoria Open (pranchas 12’6 e 14’) onde 
estão inseridos os atletas de elite e internacionais, para um percurso de 12,5km, que 
percorrerá toda a frente mar do Funchal entre o cais 8, lazareto, zona hoteleira até à 
Ponta da Cruz e regresso até à linha de partida. Nesta competição os atletas 
competem na 1ª etapa do Circuito Nacional de SUP Race e Maratona prova integrada 
no Madeira SUP Challenge. 
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Já no Domingo o espetáculo continua, desta feita com uma competição em outros 
moldes. O Race técnico, é uma competição feita em circuito balizado por bóias, onde 
os competidores além de remarem obrigam-se a ter de efetuar várias mudança de 
direcção e sentido, tendo a obrigação de rondar um conjunto de bóias do percurso 
montado entre o Cais 8 e a praia da barreirinha, com aproximadamente 4 km de 
extensão. 
O dia terá inicio com o briefing aos participantes, pelas 9h30, entrando em acção pelas 
10h00 os jovens esperanças (Sub 8 a 12 anos) regionais, a quem a organização não 
quis deixar de lado, cativando e dando oportunidade de participação e de estar junto 
dos mais velhos e compreender a dinâmica de uma competição e desta modalidade.  
 
Pelas 11h00, inicia-se então a competição que atribuirá o título Nacional de SUP Race 
técnico aos jovens juniores Sub 15 e Sub 18. Em função do número de inscritos a 
organização prevê dois modelos. Competição feita por heat’s ou em circuito a uma só 
ronda, situação que será analisada pelo diretor técnico nacional Paulo Ferreira que 
acompanhará o evento desde a primeira hora. 
Após a competição dos mais jovens, será a vez da categoria Open entrar em 
competição no Race Técnico, sendo que o modelo competitivo a realizar será também 
ele escolhido em função do número de inscritos. 
A primeira edição do Madeira SUP Challenge, termina com um convívio na sede 
social do CNF à Quinta Calaça a partir das 13h00, pretexto também para a cerimónia 
de entrega de prémios. 
 

Programa do Evento 
 

DATA HORA ACONTECIMENTO 

20 de Fev., segunda feira 9h00 Início das inscrições 

6 de Mar. quarta feira 18h00 Apresentação publica 

9 de Mar. segunda feira 17h00 Limite das inscrições 

10 de Mar. sexta feira 10h às 18h00 Workshop. Magnus Lindsted 

10 de Mar. sexta feira 19h00 Welcome Drink Madeira 

11 de Mar. sábado 9h00 Briefing participantes 

11 de Mar. sábado 10h00 All-round e Júnior – Maratona 

11 de Mar. sábado 11h30 Open - Maratona 

12 de Mar. Domingo 9h30 Briefing participantes 

12 de Mar. domingo  11h00 Race Técnico – Júnior - Esperança 

12 de Mar. domingo  11h30 Race Técnico - Open 

12 de Mar. domingo  12h30 Entrega de prémios 

12 de Mar. domingo  13h00 Almoço Convivo 

 
 
 
 


