
 

                                         
 
 

                  

   YACHT CLUBE DA BAHIA SUP RACE 2015  
      CIRCUITO BRASILEIRO DE STAND-UP PADDLE  

            1a ETAPA – SALVADOR- BAHIA 
 

INSTRUÇÕES DE REGATA 
 
LOCAL e DATA 
O evento será realizado no dia 30 de Maio de 2015 e terá como sede as instalações do Yacht 
Clube da Bahia localizado à Av. Sete de Setembro, 3252, Barra - Salvador - Bahia. 
 
AUTORIDADE ORGANIZADORA 
O campeonato será organizado pelo Yacht Clube da Bahia, com apoio e supervisão da 
Associação Baiana de Stand Up Paddle e da Confederação Brasileira de Stand Up Paddle. 
 
REGRAS 
A competição será regida pelas regras da CBSUP, as instruções deste AR e outras afora de 
caráter extraordinário por comissão técnica responsável. 
 
INSCRIÇÕES 
Taxas de inscrição 

1- Kids e Junior: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 
2- Demais categorias: R$ 190,00 (cento e noventa reais) 

Obs: O evento é aberto e será realizado em espaço restrito com possibilidade de limitação de 
inscritos e controle do acesso.  

Início das inscrições: 08 de maio de 2015 
Encerramento das inscrições: 28 de maio de 2015. 
 
Inscrições só serão aceitas através do site do evento www.yachtclubedabahia.com.br/suprace  
ou na secretaria do Yacht Clube da Bahia – Salvador – Bahia  
Informações – 71 2105-9113  
 
As inscrições serão preenchidas on-line, no entanto, só serão validadas em definitivo após 
assinatura dos seguintes documentos, na Secretaria do Campeonato, nos dias 28 e 29 de maio 
de 2015, das 09:00 às 18:00 horas, e no dia 30 de maio de 2015, das 07:00 às 09:30 horas.  
  
 
Os seguintes documentos serão necessários para a confirmação da inscrição: 

http://www.yachtclubedabahia.com.br/suprace


 

1. Assinatura do termo de responsabilidade, aos menores pelo pai ou responsável. 
2. Ficha de inscrição preenchida no site da competição. 
3. Seguro de saúde (Não é obrigatório. Solicitamos que aqueles que possuem, informem a 
companhia e numero do associado). 
4.        Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
 
A confirmação da inscrição dá direito ao kit da competição com a camisa oficial da prova, 
premiação e eventuais sorteios. Os kits serão distribuídos na Secretaria do Campeonato, no 
Yacht Clube da Bahia, nos dias 28 e 29 de maio de 2015, das 09:00 às 18:00 horas, e no dia 30 
de maio de 2015, das 07:00 às 09:30 horas.  
 
DIVISÕES E CATEGORIAS 
 
SUP RACE 

Categoria principal Premiação (medalhas e  troféus) Premiação $ 

RACE 12’6” open masc 1 a 5 Sim 1 a 16 

RACE 12’6” open fem 1 a 5 Sim 1 a 4 

Sub-Classificações por idade. 

Master Masc. (+40) 1 a 4 Não 

Super master Masc. (+50) 1 a 4 Não 

Junior masc.  < 16 1 a 4 Não 

Junior fem. <16 1 a 4 Não 

Kids masc. <12 1 a 4 Não 

Kids fem. < 12 1 a 4 Não 

 

Categoria Premiação (medalhas e  troféus) Premiação $ 

RACE 14’ masc. 1 a 5 Não 

RACE 14’ fem. 1 a 4 Não 

Unlimited mas. 1 a 4 Não 

Unlimited fem 1 a 4 Não 

Race Amador masc 1 a 4 Não 

Race Amador fem. 1 a 4 Não 

Fun Race Open Masc 1 a 4 Não 

Fun Race Open Fem. 1 a 4 Não 

 
SUBDIVISOES DE CATEGORIAS A SEREM INCLUIDAS QUE NÃO PONTUAM E NÃO 

PREVÊEM PREMIAÇÃO PELA CBSUP  
 

Categoria Premiação (medalhas e troféus) Premiação $ 

RACE 14’ master masc. 1
o
 troféu; medalhas até o 4

o
  Não 

RACE 14’  super master masc. 1
o
 troféu; medalhas até o 4

o
  Não 

RACE Amador master masc. 1
o
 troféu; medalhas até o 4

o
  Não 

RACE Amador master fem. 1
o
 troféu; medalhas até o 4

o
  Não 

RACE Amador super master 
masc. 

1
o
 troféu; medalhas até o 4

o
  Não 

RACE Amador super master fem. 1
o
 troféu; medalhas até o 4

o
  Não 

FUN RACE master masc 1
o
 troféu; medalhas até o 4

o
  Não 

FUN RACE master fem. 1
o
 troféu; medalhas até o 4

o
  Não 

FUN RACE super master masc 1
o
 troféu; medalhas até o 4

o
  Não 

FUN RACE super master fem. 1
o
 troféu; medalhas até o 4

o
  Não 

PADDLE BOARD MASC 1 a 4 Não 

PADDLE BOARD FEM. 1 a 4 Não 



 

Obs: uma categoria só será validada e, consequentemente, premiada, caso esteja representada 
pelo mínimo de 03 (três) atletas inscritos na competição. 
  
PROGRAMAÇÃO  
 
29/05: 

Hora Descrição 

08:00 às 12:00 
14:00 às 18:00   

Medição de equipamentos 

 
30/05: 

Hora Descrição 

07:00 às 09:30 Medição de equipamentos 

09:30 Cerimônia de Abertura 

10:00 Briefing 

10:30 Largada - Kids 

11:15 Largada – Junior 

12:00 Largada – Amadores 

14:00 Largada - Profissionais 

17:00 Entrega de prêmios e encerramento 

 
IDENTIFICAÇÃO 
O Atleta deverá utilizar, obrigatoriamente, a camisa oficial do evento durante a competição. 
A colocação de numeração pessoal de identificação na parte frontal da camiseta, em local visível 
ou conforme instruções técnicas é obrigatória. 
A não utilização implicará em automática desclassificação da prova. 
A pulseira de acesso ao clube será de uso obrigatório. 
  
MEDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
A Comissão de Medição irá proceder à medição de todos os equipamentos inscritos em todas as 
categorias. 
É de responsabilidade de cada atleta encaminhar seu equipamento para a medição. 
Resultados obtidos por pranchas não medidas não serão considerados para efeito de 
classificação. 
 
LOCAL DAS REGATAS 
A Sede do evento será as instalações do Yacht Clube da Bahia. 
As regatas das categorias Profissionais, Amador e Extra serão disputadas no percurso oficial. 
 
PERCURSO 
Circuito montado em águas interiores à Baía de Todos-os-Santos, entre o Yacht Clube da Bahia 
e o Porto de Salvador, conforme Anexo I. 
Obs: O detalhamento dos percursos estará também disponível na “Vila do SUP” e durante o 
briefing. 
 
LARGADA 
Todas as categorias largarão na ordem definida pela organização da prova. 
A linha de partida será configurada como uma linha imaginária entre dois mastros da Comissão 
de Regata exibindo uma bandeira de cor alaranjada com a inscrição CR. 
* Local exato a ser definido de acordo com as condições do local no dia da prova. 
Uma prancha que não partiu depois de decorridos 5 minutos após o sinal de partida será 
considerada como não tendo partido. 
                                         
 



 

CHEGADA 
A linha de chegada será configurada como uma linha imaginária entre dois mastros da Comissão 
de Regata exibindo uma bandeira de cor alaranjada com a inscrição CR. 
* Local exato a ser definido de acordo com as condições do local no dia da prova. 
Para as categorias Amador e Profissional, o limite de tempo para que uma prancha cruze a linha 
de chegada será às 16:30.  
 
CONDIÇÕES ADVERSAS 
A CR poderá, a seu critério, alterar o percurso ou mesmo cancelar a prova caso as condições de 
clima comprometam a segurança e a qualidade técnica da Competição. 
 
PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO 
Os protestos e pedidos de reparação deverão ser encaminhados por escrito à direção da prova 
até 30 minutos após o encerramento da regata e serão julgados e avaliados de acordo com os 
critérios da CBSUP. 
 
SEGURANÇA 
Será obrigatório o uso do leash (cordinha de segurança), a todos os participantes. 
 
Sempre que estiver na água é aconselhável ao competidor usar o colete auxiliar de flutuação 
pessoal, adequado ao peso e tamanho do atleta. 
Para as categorias Kids o uso do colete de flutuação pessoal será obrigatório. 
 
PREMIAÇÃO R$20.000,00 
RACE – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
 
Distribuídos conforme tabela de premiação do livro de regras da CBSUP. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. 
A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos 
ou morte relacionados diretamente com a série de regatas, durante ou depois de completado o 
evento. 
 
USO DE IMAGEM 
O competidor, ao se inscrever no evento, autoriza o uso da sua imagem para promoções e 
divulgações do evento, clube e entidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I - Percursos 
 

I- Percurso Kids e Junior: Largada em frente ao Yacht Clube da Bahia, contorna bóia 1 

(vermelha) com o ombro esquerdo, contorna bóia 2 (amarela), com o ombro esquerdo, 

chegada em frente ao Yacht Clube da Bahia no mesmo local da largada. 

Obs: Kids – apenas uma volta - Junior – 03 (três) voltas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II- Percurso Amador: Largada em frente ao Yacht Clube da Bahia, contorna uma bóia inflável 

amarela na extremidade do quebra-mar da Bahia Marina com o ombro direito e retorna à 

linha de chegada em frente ao Yacht Clube da Bahia.   

 
 

 



 

III- Percurso profissional: Largada em frente ao Yacht Clube da Bahia, contorna uma bóia 

inflável amarela nas imediações do Farol da Barra, com o ombro direito, segue para uma 

bóia inflável amarela nas imediações do quebra mar sul da Capitania dos Portos, 

contornando-a com o ombro direito, contorna o Forte de São Marcelo com o ombro direito, 

retorna, em percurso livre, para a linha de chegada em frente ao Yacht Clube da Bahia. 

 


