
REGULAMENTO 1ª TAÇA ESPÍRITO SANTO DE REMO DE PRAIA

FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1. PROVA

1.1 A 1ª TAÇA ESPÍRITO SANTO DE REMO DE PRAIA será realizada no dia 11 de Julho de

2021 na praia de Camburi, Vitória - ES

1.2 O horário do aquecimento será sempre 30 minutos antes da largada de cada prova

e as largadas serão confirmadas em horários conforme a categoria de cada equipe.

1.3 A competição será realizada no formato de revezamento, sendo cada etapa

composta por 2 equipes com 2 atletas.

2. ARBITRAGEM

- 01 árbitro de largada e chegada

- 01 cronometrista

- 01 árbitro de bóia.

3. SISTEMA DE CRONOMETRAGEM

3.1 O sistema de cronometragem a ser utilizado será manual.

3.2 O tempo de todos os atletas que participarem da prova será cronometrado e

informado posteriormente,

4. INSTRUÇÕES E REGRAS

4.1 Os atletas que se envolverem em acidentes, sofram lesões ou qualquer situação

que ameace sua integridade física ou mental se comprometem a procurar a equipe

médica para o adequado atendimento, ficando à critério da equipe médica autorizar,

ou não, a permanência do competidor na prova.

4.2 Os atletas se comprometem a prestar ajuda a outros atletas que tenham

dificuldades durante a competição ou treinamento, seja diretamente, seja contatando

a organização para eventual resgate.



4.3 Os atletas se comprometem a manter o fairplay e espírito esportivo junto a todos

os demais participantes.

4.4 Os (as) atletas deverão estar no local de largada com pelo menos uma hora de

antecedência (1 hora antes da sua largada).

4.5 O percurso estará sinalizado por bóias e uma embarcação estará disponível para

resgate e primeiros socorros

4.6 As embarcações estarão com colete salva vidas anexado a “ré (popa)” do barco

4.7 Caso algum atleta erre o percurso ele deverá fazer a correção e percorrer o trajeto

correto.

4.8 O (a) atleta que OBSTRUIR intencionalmente outro (a) atleta, de modo a impedir

sua progressão, estará passível de desqualificação na prova.

4.9 O (a) atleta deverá retirar-se imediatamente da prova se assim for determinado por

um membro da equipe médica ou oficial da Comissão Organizadora.

4.10 Qualquer lixo descartado pelo atleta, deve ser feito em área designada para tal,

caso essa regra seja descumprida, o atleta está sujeito a penalidade e a

desclassificação. A conservação das praias depende de todos nós!

4.11 Caso um atleta caia na água durante a competição, o mesmo deverá abandonar o

barco e nadar até a areia para continuar o revezamento. Nesse caso, o barco será

rebocado pela equipe de resgate.

5. UNIFORME E RECOMENDAÇÕES

5.1 A organização recomenda: uso de filtro solar, boné ou viseira

5.2 Uniforme (permitidos e não permitidos):

(a) obrigatório o uso da camisa oficial da 1ª TAÇA ESPÍRITO SANTO DE REMO DE PRAIA

durante a competição, onde quaisquer que sejam outras vestimentas não poderão

obstruir a visão das mangas das camisas, local de apresentação dos patrocinadores do

evento.



5.3 Distâncias e estrutura do percurso

(a) A prova será disputada na distância de :

→ 50 metros de corrida na areia até a embarcação

→ 500 metros (ida em slalom por bóias e volta em linha reta)

→ 50 metros de corrida na areia até a linha de chegada

(b) O percurso da prova estará identificado com, LARGADA, BÓIA DE RETORNO E

CHEGADA

(c)Na largada haverá 2 bandeiras fixas com distância de 3 metros entre elas, sendo uma

para a equipe 1 e outra para  equipe 2.

(d) Haverá 2 raias de 250 metros com distância de 30 metros entre elas, demarcadas

por duas bóias chamadas BÓIAS DE RETORNO, uma para a raia 1 e outra para a raia 2.

6. CATEGORIAS

As categorias estão definidas com o seguinte critério de média de idade da equipe:

- Júnior - 15 a 17 anos

- Sênior - 18 a 27

- Master 1 - 28 a 40 Anos

- Master 2 - 40 anos ou mais

*A definição das idades se dá a partir do ano em que a competição ocorre.

Exemplo: O atleta que completou ou completará 28 anos em 2021, sua categoria é

Máster 1.

7. EQUIPES

7.1 As equipes serão sempre formadas por 2 atletas.

7.2 Cada equipe terá 1 barco para realizar o revezamento e disputar a competição

(Não é permitido utilização de nenhuma embarcação que não sejam as

disponibilizadas pela 1ª TAÇA ESPÍRITO SANTO DE REMO DE PRAIA)

8. COMPETIÇÃO



8.1 Sistema de revezamento

- 1° remador: o atleta deve estar segurando sua respectiva bandeira aguardando a

partida da competição. Após realizar o percurso o atleta precisa tocar a mão do 2°

remador.

- 2° remador: o atleta deverá estar com a mão na bandeira e só poderá partir após

tocar a mão do 1° atleta.

Após concluir o percurso, deverá correr até a chegada e pegar a sua respectiva

bandeira para finalizar a prova.

8.2 Dinâmica da prova

- 01 atleta de cada equipe se prepara para a largada junto às suas respectivas

bandeiras, enquanto o outro o aguarda na beira da água segurando o barco.

- O árbitro de largada dá a partida através do comando: “PREPARA, SAI!”

- Os atletas correm em direção aos seus respectivos barcos e o outro membro da sua

equipe o auxilia na entrada juntamente com outro membro da organização.

- Os atletas remam em direção às suas respectivas BÓIAS DE RETORNO, contornando

sempre com o ombro direito do lado da bóia e retornando diretamente para a areia.

- Após o contorno da BÓIA DE RETORNO os atletas deverão retornar em linha reta para

areia atracando exatamente na sua área de revezamento, que estará demarcada na

areia.

- Cada equipe terá uma pessoa como apoio, que ajudará, através da sinalização com

bandeira, na direção do barco para realizar o percurso corretamente.

- Após concluir o percurso remando, um membro da equipe de apoio o ajudará na

saída do barco e o atleta que remou primeiro deve correr pela areia até a sua

respectiva bandeira para tocar a mão do segundo remador. O 2° atleta deverá estar

posicionado segurando a sua bandeira e ao tocar a mão do 1° remador, deverá correr

até o barco e realizar o mesmo percurso.



- O mesmo procedimento deverá ser adotado pelo 2° remador e ao concluir o

percurso, deverá correr pela areia e pegar sua respectiva bandeira para finalizar a

prova.

8.2.1 Eliminatórias

- Cada equipe vencedora de uma etapa, avançará rumo a final da Taça, conforme

for vencendo as equipes da mesma categoria, até a grande final. A quantidade

de etapas será definida somente após o término das inscrições.

8.3 BANDEIRAS

Largada e Chegada

Equipe 1

Equipe 2

direcionamento

9. DESCLASSIFICAÇÃO E PENALIDADES PARA O ATLETA QUE:

9.1 Desrespeitar os árbitros ou qualquer membro da equipe organizadora;

9. CLASSIFICAÇÃO

9.1 Vencerá a prova a equipe que realizar o revezamento sem penalidades no menor

tempo.

10. CONDIÇÕES FÍSICAS DOS PARTICIPANTES E SERVIÇOS DE APOIO

10.1 Ao participar o (a) atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e

aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea

vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e de sua aptidão física para

participar da prova.



10.2 Todos (as) os (as) atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa

avaliação médica para realização da prova, pois a organização não se responsabilizará

pela saúde dos (as) atletas.

10.3 O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua

condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao

longo da competição.

10.4 Pode o Diretor de Prova, seguindo recomendação do médico responsável pelo

evento, excluir o participante a qualquer momento.

10.5 Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança que

será garantida pelos órgãos competentes.

10.6 Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários junto a estrutura da

arena do evento.

10.7 Não haverá guarda-volumes disponível para os atletas participantes. Por conta dos

protocolos de prevenção à Covid- 19, com o objetivo de minimizar o contato presencial

entre o staff da 1ª TAÇA ESPÍRITO SANTO DE REMO DE PRAIA e os participantes, assim

como o manuseio de objetos entre diferentes pessoas, não haverá guarda-volumes.

Solicitamos com gentileza que cada participante se organize para levar apenas o

essencial para a realização da prova. A Comissão Organizadora não se responsabiliza

por nenhum pertence deixado na arena do evento e suas mediações.

10.8 A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico

dos atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela prática

esportiva.

10.9 O (a) atleta ou seu (sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou

transferência para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a Comissão

Organizadora de qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes

deste atendimento médico.

11. DIVULGAÇÃO E DIREITO AUTORAIS



11.1 O (a) atleta que se inscreve e/ou participa do evento está aceitando e

concordando de forma irretratável e irrevogável, em ter sua imagem captada e

divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou

qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou

publicitários relativos ao evento, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores,

renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos,

aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/ data.

11.2 Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral,

cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a empresa organizadora e

patrocinadores.

11.3 A filmagem, transmissão pela internet e/ou televisão, fotografias ou vídeo-tape

relativos à prova/competição têm os direitos reservados aos organizadores.

11.4 Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a

cobertura do evento estará sujeita à autorização e aprovação pela empresa

organizadora.

12. SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA OU CRONOGRAMA

12.1 A organização poderá suspender ou até mesmo cancelar uma prova, mesmo após

iniciada, caso se constatem questões de segurança ou motivos de força maior. Os

atletas reconhecem e assumem esse risco de suspensão das provas, que poderão ser

consideradas como realizadas, sem designação de nova data.

12.2 O evento poderá ser adiado a qualquer tempo, caso as autoridades que tenham

competência para liberar o evento, venham a indeferir a liberação ou determinem

outra data para execução do projeto, em razão da oportunidade e conveniência da

administração pública.

12.3 Nos casos de cancelamento ou mudança de data, não poderá ser imputada

qualquer responsabilidade à organização por eventuais despesas com hospedagem,

transporte ou quaisquer custos incorridos pelo atleta.



12.4 A organização poderá mudar distâncias, percursos ou locais de execução das

provas, mesmo que já decidido e divulgado; a qualquer momento e até nos momentos

que antecedem a realização das provas,

12.5 A organização poderá cancelar uma prova mesmo que ela esteja em andamento,

que será considerada como realizada.

12.6 Por se tratar de pura proteção à vida de pessoas, não há espaço para que

qualquer protesto, comentários desagregadores ou contestação da decisão tomada.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 O (a) atleta, aceita totalmente este Regulamento, participando por

livre e espontânea vontade, assume as despesas de transporte, hospedagem,

alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da

sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma.

13.2 Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de seus

patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos equipamentos

e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o

motivo, nem tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura

os atletas/participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.

13.3 A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização

para a orientação dos participantes.

13.4 o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos deste

Regulamento a partir de sua inscrição na 1ª TAÇA ESPÍRITO SANTO DE REMO DE PRAIA,

ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da

organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que

diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.

14. PREVENÇÃO A PROPAGAÇÃO DO COVID-19

14.1 Com o objetivo de prevenir a propagação do Covid-19 durante a realização do

evento, a Comissão Organizadora da 1ª TAÇA ESPÍRITO SANTO DE REMO DE PRAIA irá

tomar as seguintes precauções:



ENTRADA NA ARENA:

(a) Antes de entrarem na arena, todos os atletas terão a sua temperatura checada,

aquele que for identificado com a temperatura acima dos 38,2℃ será gentilmente

impedido de entrar e consequentemente de realizar a prova.

(b) Para entrar na arena, além da medição da temperatura, será obrigatório que o

atleta esteja utilizando uma máscara do evento (que será entregue a cada um ao entrar

na arena). Atletas que se recusarem a colocar a máscara devidamente posicionada no

rosto e/ou se recusarem a medir a temperatura, serão impedidos de entrarem na

arena, assim como aqueles que forem identificados sem a máscara nos corredores de

largada serão imediatamente advertidos a colocarem a máscara e, em caso de

resistência, gentilmente retirados da arena.

(c) As máscaras só serão retiradas antes do participante entrar na água nos locais

indicados.


