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Clube Naval do Funchal
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Madeira

ANÚNCIO/REGULAMENTO DE PROVA
O Clube Naval do Funchal em coorganização com a Associação de Surf da R.A.M, Federação
Portuguesa de Surf, como Autoridade Organizadora anunciam a realização da 3ª Edição do
Madeira SUP Challenge (MSC) 2019 e II Etapa Brisa do Circuito Regional de SUP, prova
de Paddle Board que será disputada nos dias 9 de Março de 2018, na Baia do Funchal, ilha da
Madeira.
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CLUBE NAVAL DO FUNCHAL

REGRAS
1.1

A 3ª Edição do Madeira SUP Challenge (MSC) 2019 e II Etapa Brisa do Circuito
Regional de SUP, será disputado de acordo com o disposto nas alíneas seguintes:
a) As Regras de Prova da International Surf Association;
b) Regras e regulamentos da F. Portuguesa de Surf no que se refere ao Caderno
de Encargos para Modalidades de Promoção – Parte II
c) Regulamento Desportivo da ASRAM 2019;
d) O presente anúncio e regulamento;
e) A prova consistirá num percurso de maratona para todas as categorias.
f) Serão aceites pranchas até 14’ em toda as categorias.
g) Poderá ser exigido a todos os atletas a colocação de lycra/dorsal e autocolante
na prancha fornecidos pela Autoridade Organizadora durante a prova.
h) É obrigatório a colocação do leash durante toda a prova.
i) O uso do colete salva-vidas é facultativo.
j) O Briefing realiza-se no CNF em São Lázaro. Antes do briefing será entregue
no secretariado da prova a cada participante da competição um colete/dorsal
identificativo com numeral que deverá ser usada em conformidade com as
regras bem como será inscrito o nº de registo no braço direito e perna
esquerda a caneta não removível.

2 ELEGIBILIDADE/INSCRIÇÃO
2.1

Poderão participar na A 3ª Edição do MSC 2019 e II Etapa Brisa do Circuito
Regional de SUP, atletas nas seguintes categorias:
- Open, Sub18, Sub15 e Sub12 Masculino e Feminino e All-Around.

Parceiros Institucionais:

1

2.2 Para estabelecimento de uma categoria esta deverá registar a presença de um
mínimo de (2) dois participantes, sendo que em caso de não cumprimento deste
requisito os participantes serão integrados numa categoria única.
2.5 Os participantes do MSC 2019 e II Etapa Brisa do Circuito Regional de SUP
devem enviar a sua inscrição para o e-mail referenciado abaixo, preenchendo o
boletim de inscrição fornecido pela organização, enviando-o, juntamente com a taxa
de inscrição, para o seguinte destinatário:
Complexo Desportivo da Nazaré
Avenida Estados Unidos da América 9000 – 109 Funchal
Telefone: 291 701 770/ Fax: 291701771
E-mail: desporto@clubenavaldofunchal.com
2.7 O Pagamento da taxa de inscrição deverá ser efectuado por transferência bancária
para:
Banco
Banco BPI
IBAN

PT50 0010 0000 4525 2650 0012 1

BIC / SWIFT

BBPIPTPL

Titular
CLUBE NAVAL DO FUNCHAL
Nota: A desistência da prova, a não participação, anulação da inscrição ou
incumprimento dos regulamentos, não obriga à Autoridade Organizadora, à
devolução da taxa de inscrição.
2.6 A data limite para efectuar a inscrição será as 12h00 horas do dia 8 de março de
2019;
2.7 À Autoridade Organizadora do MSC 2019 e II Etapa Brisa do Circuito Regional de
SUP reserva-se ao direito de aceitar, ou não, inscrições após o prazo estipulado
sendo que, em caso de aceitação, a taxa de inscrição poderá ser acrescida de mais
50%;
2.8 Os participantes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição, no
secretariado da prova que se situará no Posto Náutico do Clube em São Lázaro, a
partir das 14hdo dia 8 de março e até às 9h00 do dia 9 março.
A inscrição será confirmada quando forem apresentados e entregues os
seguintes documentos:
a) Formulário de inscrição totalmente preenchido;
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b) Detentor da licença desportiva da respectiva Federação nacional
c) Apólice de seguro de praticante quando não federado (para a prova);
d) Detentor da licença de publicidade da Federação (se aplicável)
e) Detentor da apólice de seguro de responsabilidade civil em provas desportivas
relativamente a terceiros (seguro da prancha);
f) Pagamento da taxa de inscrição;
2.9 Os participantes que não tenham seguro desportivo a organização dispõe de um
seguro, custando o mesmo 10€, seguro esse que apenas cobre para este
evento.
2.10 O secretariado estará localizado no Posto Náutico do Clube em São Lázaro.
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TAXA DE INSCRIÇÃO

4.2 A Autoridade Organizadora e o corpo de juízes reservam-se no direito de modificar
este programa de provas, quer por condições meteorológicas ou outras razões que
se mostrem imperativas;
4.3 As provas serão organizadas, desde que se comprove aquando dos procedimentos
todas as medidas de segurança.
4.4 O Briefing realiza-se no CNF em São Lázaro. Durante a confirmação das inscrições
será entregue a cada participante das competições um colete/dorsal identificativo
com numeral que deverá ser usada em conformidade com as regras bem como será
inscrito o nº de registo no braço direito e perna esquerda a caneta não removível.
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A taxa de inscrição por praticante/prova estipulada pela Autoridade Organizadora é de:
TAXA DE INSCRIÇÃO PROVAS
Sub 12, 15 e 18 – Taxa de Participação - 5,00€
Open e All-Around – 10,00€
Atleta júnior com participação em duas categorias - 8,00€ *
Nota: Os participantes em All-round têm competição em simultâneo com o Open
*altera a regra estabelecida no caderno de encargos da ASRAM 2019 (redução de 2€)

.
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5.3 Será servido antes da cerimónia de entrega de prémios snacks e bebidas.
Nota: Os participantes que não comparecem na Cerimónia de Entrega de Prémios, não
serão entregues os respetivos troféus.
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PROGRAMA
ACONTECIMENTO

4 de Mar., segunda feira

9h00

Início das inscrições

8 de Mar. sexta feira

12h00

Limite das inscrições

8 de Mar. sexta feira

14h00

Inicio confirmação das Inscrições

9 de Mar. sábado

8h45

Briefing participantes

9 de Mar. sábado

9h30

Inicio Prova Sub 12

9 de Mar. sábado

10h30

Inicio Prova Sub 15

9 de Mar. sábado

11h30

Inicio. Prova OPEN, Sub 18 e All-around

9 de Mar. sábado

13h00

Entrega de prémios

Parceiros Institucionais:

2

HORA

RESPONSABILIDADE
Os participantes participarão na prova inteiramente por sua conta e risco.
A Autoridade Organizadora, os seus colaboradores, juízes e qualquer outra entidade
envolvida declina qualquer responsabilidade por prejuízo, dano, perda ou reclamação,
tanto pessoal como material, provocado ou sofrido pelos participantes antes, durante ou
depois da prova.

4.1 O programa de prova será o seguinte:
DATA

PROGRAMA SOCIAL
5.1 A Cerimónia de Entrega de Prémios terá lugar no Posto Náutico do CNF de São
Lázaro, logo após aprova;
5.2 Serão atribuídos os seguintes prémios:
a) Aos três primeiros classificados de cada escalão.
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SEGURANÇA
7.1 Um participante que se retire de uma prova notificará a Comissão de Juízes, logo
que possível e preencherá um impresso próprio no secretariado da prova, se disso
houver necessidade;
7.2 É da responsabilidade do participante cumprir com as disposições legais previstas
para as embarcações de recreio, tanto de carácter geral como especial, para o
governo e segurança das mesmas;
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7.3 Cada participante deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida. A apólice
deverá cobrir os montantes mínimos legalmente exigidos por lei, de
responsabilidade civil contra terceiros e de acidentes pessoais para o seu
tripulante.
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DIREITOS DE IMAGEM E DADOS PESSOAIS
Ao participar nesta competição, os concorrentes garantem automaticamente à Autoridade
Organizadora (CNF e FPS e ASRAM) e seus patrocinadores os direitos de,
perpetuamente, utilizarem e mostrarem qualquer imagem e outras produções realizadas
durante o evento.
“O CNF por interesse legítimo, os dados pessoais serão utilizados pela organização e
outras entidades que por obrigatoriedade jurídica ou contratual sejam intervenientes
na organização, segurança, gestão da prova e programa social associado. O CNF reservase ao direito de recolher imagens e vídeos durante o evento para publicação nos seus
canais habituais (site, newsletters, publicações e redes sociais), nos termos do Código
Civil, n.º 2 do Artº 79º, e no n.º 7 do Parecer da Procuradoria-Geral da República n.º
95/2003."
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CÓDIGO DE ÉTICA
Os participantes na prova, seus acompanhantes, treinadores, chefes de equipa, dirigentes
desportivos, juízes e todos os envolvidos na prova deverão cumprir e fazer cumprir os
princípios definidos no Código de Ética, publicado pela Federação Portuguesa de Surf.
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AUT. ORGANIZADORA
RESPONSÁVEL PELA AUTORIDADE ORGANIZADORA

CONTACTO

Helder Santos - Organização

96 998 37 36

Adelino Ferreira - Mar

92 591 83 24

DESPORTIVISMO

Pede-se a especial atenção ao respeito pelas regras e pela lealdade desportiva, fair-play ao
civismo e à preservação do meio ambiente.
Funchal, 22 de fevereiro de 2019
A Autoridade Organizadora
Parceiros Institucionais:

3

Apoios:

