09 de abril de 2017 – Yacht Clube da Bahia
BRIEFING
SUP, PADDLE BOARD e VA’A
1. AUTORIDADE ORGANIZADORA:
Yacht Clube da Bahia.
2. LOCAL:
Sede do Evento: Yacht Clube da Bahia – Av. Sete de Setembro, 3252 – Salvador - Bahia
3. REGRAS:
3.1 Regras da Confederação Brasileira de Stand Up Paddle – CBSUP, versão 2017;
3.2 Regras da CBVA’A, versão 2017.
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
4.1 O evento é aberto a associados do Yacht Clube da Bahia e convidados* praticantes de Stand Up
Paddle nas categorias Kids, Junior, Fun Race, Race e Race 14; Paddle Board;
* Aplica-se regra definida pela Flotilha Odoyá que consiste em permitir a participação dos 03 (três)
atletas baianos melhores colocados no Ranking Brasileiro de SUP, nas categorias Race 12.6 Pro
(masculino e feminino); Race 14 (masculino e feminino) e Paddle Board (masculino e feminino).
4.2 O evento é aberto a associados do Yacht Clube da Bahia para a modalidade VA’A, nas
categorias OC6 e OC1;
4.3 A inscrição é gratuita;
4.4 Inscrições deverão ser realizadas no dia 09/04/17, no local do evento, até as 09:30;
4.5 A competição é válida para o Ranking de SUP, PB e VA’A do Yacht Clube da Bahia.
5. PROGRAMAÇÃO:
Dia: 09/04/17 (domingo)
09:15: encerramento das inscrições;
09:15: 1º briefing (SUP e OC1 Kids) – local: proximidades da guarderia de SUP do YCB;
09:30: largada para SUP nas categorias Kids e Junior;
09:45: largada para VA’A (OC1 Kids);
10:00: largada das categorias Amador e Profissional (SUP) e Paddle Board;
10:15: 2º briefing (OC1 e OC6) - local: proximidades da guarderia de SUP do YCB;
10:30: largada da categoria VA’A (OC1 masculino e feminino);
11:30: largada da 1ª bateria da categoria VA’A (OC6 mista);
Obs: as provas de OC6 se darão em baterias, abertas apenas a equipes mistas.
Entrega de prêmios: logo após as provas de cada categoria – local: proximidades da guarderia de
SUP do YCB.

6. LARGADA:
6.1 Linha de largada: formada pelo alinhamento entre o mastro do barco da Comissão de Prova,
portando uma bandeira laranja, e uma bóia inflável vermelha;
6.2 Procedimento de largada: sinal de atenção com bandeira amarela em 05 minutos antes da
largada; após 05 minutos, bandeira amarela será agitada por 05 segundos até ser baixada;
bandeira vermelha será erguida; Bandeira vermelha será baixada em 05 segundos quando ergue-se
a bandeira verde acompanhada de sinal sonoro.
6.3 Nenhuma embarcação poderá largar após transcorridos 05 (cinco) minutos do tiro de largada.
7. PERCURSOS:
Conforme anexo I.
8. CHEGADA:
8.1 Linha de chegada: formada pelo alinhamento entre o mastro do barco da Comissão de Prova,
portando uma bandeira laranja, e uma bóia inflável vermelha.
9. PREMIAÇÃO:
9.1 SUP: serão premiados com medalhas os três primeiros colocados nas categorias especificadas
pela CBSUP, além dos três primeiros nas categorias estreante masculino e feminino;
9.2 VA’A: serão premiadas com medalhas as três tripulações melhores colocadas das categorias
OC1 Kids (open), Masculino e Feminino (Open, Master e Grand Master);
10. ALTERAÇÕES:
10.1 A Comissão Organizadora poderá alterar, a seu critério, a programação e ou os percursos da
competição com base em fatores meteorológicos ou de qualquer outra natureza, tendo, para tanto,
o horário de término do briefing da respectiva categoria, como prazo limite.
10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os competidores participam da prova a seu próprio risco. A Autoridade Organizadora não aceitará
qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com o
evento, durante ou depois de completado.
11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Yacht Clube da Bahia - Av. Sete de Setembro, 3252 - 40.130-001 - Salvador – Bahia
Contatos: Secretaria Esportiva: (71) 2105 9108 – secretaria.esportes@icb.com.br

ANEXO I:

PERCURSOS:
 SUP Kids (01 volta) e Junior (02 voltas) / OC1 Kids (01 volta): largada em frente
à prainha do Yacht Clube da Bahia – bóia inflável amarela em frente ao Restaurante
Veleiro com ombro esquerdo – Chegada em frente à prainha do Yacht Clube da
Bahia.
 SUP amador e profissional (1,0 Km – 02 voltas): largada em frente à prainha do
Yacht Clube da Bahia – Bóia 1 com ombro direito / Bóia 2 com ombro esquerdo /
Bóia 3 com ombro esquerdo / Bóia 4 com ombro esquerdo, chegada em frente à
prainha do Yacht Clube da Bahia.

 OC1 e OC6 (5,0 Km): largada em frente à prainha do Yacht Clube da Bahia – Bóia
1 com ombro direito / Bóia 2 com ombro esquerdo / Bóia 3 com ombro esquerdo /
Bóia 4 com ombro esquerdo / Bóia 5 com ombro esquerdo / Bóia 1 com ombro
direito / chegada em frente à prainha do Yacht Clube da Bahia.

