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REGRAS DE COMPETIÇÃO SUP SPRINT – 2020/2021 

 

1) INSCRIÇÕES:  

 

A) Os prazos e condições gerais de inscrição estão sujeitas ao organizador geral do evento. 

B) Os valores praticados para as inscrições e os kits oferecidos aos atletas são de responsabilidade integral do 

organizador geral do evento e de seus apoiadores / patrocinadores.  

 

2) CATEGORIAS E DADOS TÉCNICOS:  

 

Distância Equipamento Ranking

Fun Race Iniciante Masculino Sem Pontuação

Fun Race Iniciante Feminino Sem Pontuação

Distância Equipamento Ranking

Race Amador Open Masc. (18+) Valendo pelo Ranking

Race Amador Open Fem. (18+) Valendo pelo Ranking

Race Amador Master Masc. (40+) Valendo pelo Ranking

Race Amador Master Fem. (40+) Valendo pelo Ranking

Race Amador Super Master Masc. (50+) Valendo pelo Ranking

Race Amador Super Master Fem. (50+) Valendo pelo Ranking

Legend Masc. (60+) Valendo pelo Ranking

Distância Equipamento Ranking

Race Pro Masculino Valendo pelo Ranking

Race Pro Feminino Valendo pelo Ranking

Qualquer prancha 

Race até 14"
200m a 500m

Categoria

100m a 500m

Categoria

Categorias SUP RACE SPRINT - FESUPRJ 2021

Categoria

200m a 500m

Qualquer prancha 

Fun Race

Qualquer prancha 

Race até 14"
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3) LARGADA E CHEGADA:  

A) A raia da competição deve ser claramente definida e desobstruída para que os competidores busquem transpor 

o percurso no menor tempo possível. 

B) O percurso deverá ser configurado por linhas retas imaginarias ou físicas através de sinalização com boias ou 

flutuadores. 

C) Em casos excepcionais, de acordo com a necessidade técnica, as largadas poderão ser em outras formatações 

de acordo com o Diretor de Prova e o Diretor Técnico da FESUPRJ.  

D) As provas serão realizadas em baterias de 2 a 8 atletas conforme capacidade da raia e número de inscritos. 

E) O atleta só poderá remar em pé durante todo o percurso e não poderá queimar a largada. Caso queime a largada 

será desclassificado. 

F) As largadas poderão ser feitas da areia ou de dentro da água, dependendo das condições de maré, clima e 

especificidades do local da prova.  

G) É obrigatória a utilização da corda de segurança dos atletas (leach, strep, etc.) durante todo o percurso. O uso 

do colete salva-vidas é permitido, porém opcional. 

H) O atleta deverá manter o numeral exposto durante todo o período da prova (adesivo, pintura na pele, número 

no peito, etc.) e passar verbalmente para o árbitro de chegada quando cruzar a linha. 

I) O número mínimo para se formar uma categoria e de 3 (três) atletas. 

J) A divisão dos competidores em baterias deve ser determinada pelo ranking (Sprint) atualizado e seguido de 

sorteio para os demais.  

K) Os competidores devem estar na área de competição a tempo de permitir uma preparação satisfatória para a 

largada. O árbitro de largada não precisa esperar pelo alinhamento de uma prancha que não demonstra habilidade 

suficiente para tanto.  

L) As pranchas devem estar paradas e alinhadas e a posição das pranchas na largada deve ser tal que as proas 

(bicos) alinhem- se com a linha de largada.  

M) Após o alinhamento, o Árbitro de Largada deve chamar a atenção dos competidores para a largada e em algum 

momento ele deve dar o sinal de largada com um sinal sonoro longo.  

N) O atleta termina a prova quando parte o bico da prancha cruza a linha de chegada e o atleta possui o domínio e 

equilíbrio total do equipamento.   
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4) INTERFERÊNCIA E PENALIDADES: 

 

A) O Atleta que agir de má fé provocando interferência proposital ao rendimento do seu adversário será 

desclassificado e deverá sair da prova imediatamente. 

B) O atleta que quiser entrar com recurso de qualquer natureza deverá fazê-lo por escrito (de próprio punho) e 

endereçado a FESUPRJ e entregar até 20 minutos após o encerramento da prova. O custo para cada recurso será 

de R$50,00 (cinquenta reais) que deverá ser pago na entrega do recurso. O recurso deverá ser avaliado por uma 

comissão formada por pessoas envolvidas na referida questão. 

 

5) DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

A) Somente o Diretor de Prova, Diretor Técnico e os Árbitros poderão dar informações oficiais sobre a competição. 

B) É responsabilidade do atleta fazer o “check in de registro” obrigatório no horário programado pela organização 

da prova. O atleta que não fizer o “check in de registro” poderá sofrer penalidade e/ou desclassificação. 

C) A organização e a Direção de Prova reservam o direito de solicitar nova checagem do equipamento do atleta a 

qualquer hora, sem restrições por parte do mesmo ou terceiros, podendo ocorrer punição em caso de recusa ou 

interferência do ato.  

D) Nos casos em que o local não apresentar condições técnicas ou de segurança para os atletas a prova deverá ser 

realizada em outro lugar que ofereça condições, ou transferida para outro horário ou para outro dia e em casos 

extremos canceladas.  

E) Os casos omissos neste regulamento deverão ser discutidos e analisados por uma comissão técnica levando em 

consideração o bom senso e a ética. 

 

Att, FESUPRJ 

 

http://www.fesuprj.org.br/
http://www.fesuprj.org.br/
mailto:fesuprjcontato@gmail.com
mailto:fesuprjcontato@gmail.com

