
                                    
 

                  

CIRCUITO BAIANO DE STAND-UP - 2022 
 – BAHIA SUP FESTIVAL - 1 ETAPA 

 
                                               AR - AVISO DE REGATA 

LOCAL e DATA 
(CAMAÇARI – MARINA JACOB) –  28 DE Maio 2022. 

AUTORIDADE ORGANIZADORA 
O campeonato será organizado pela  ABASUP 

REGRAS 
A competição será regida pelas regras das  instruções deste AR e outras afora 
de caráter extraordinário por comissão técnica responsável. 

INSCRIÇÕES 
 As inscrições podem ser feitas pelos site  WWW.ABASUP.COM.BR onde 

teremos os valores conforme tabela abaixo. 

 Para o Atleta participar do Circuito Baiano de 2022 e necessário realizar 
a sua FILIAÇÃO ANUAL na Associação. Ou seja, o atleta não filiado não 
poderá competir no circuito oficial da Abasup. 

 

                                      DATA /  CATEGORIA / VALOR 

                                                      18/04 a 30/04  - 1 LOTE                                    

                CATEGORIA AMADOR- INSCRICAO  100,00 

CATEGORIA PROFISSIONAL – INSCRIÇÃO 150,00 

                                                      01/05 a 15/05    - 2 LOTE                             

CATEGORIA AMADOR- INSCRICAO  120,00 

                  CATEGORIA PROFISSIONAL INSCRICAO  180,00 

                                                 16/05 a 25/05   - 3 LOTE                               

CATEGORIA AMADOR- INSCRICAO  - 140,00 

  CATEGORIA PROFISSIONAL INSCRICAO  - 210,00 

 

 

 

 O  Breafing  e entrega da  numeração será no local da prova MARINA 
JACOB. . 

http://www.abasup.com.br/


                                    
 
Os seguintes documentos serão necessários para a confirmação da inscrição: 

1. Assinatura do termo de responsabilidade, aos menores pelo pai ou 
responsável. 

2. Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo atleta e ou responsável. 
3. Seguro de saúde (Não é obrigatório. Solicitamos que aqueles que 

possuem informem a companhia e numero do associado) 
 

                                        CATEGORIAS 
 

 RACE  PROF.  – Pranchas até 14 pés – percurso de 9Km 
 

 

 RACE  AMADOR. – Pranchas até 14 pés – percurso de 6Km                        

Masculino OPEN MASTER 40MAIS 
 

 
      

Feminino OPEN MASTER 40MAIS 
 

 
      

 

  RACE LEGEND-/KAHUNA – Pranchas até 14 pés – percurso de  6KM                      

Masculino 50+  
 

 
      

Masculino 60+  
 

 
      

 

 RACE ALL BOARDS – Prancha Livre - percurso de 3Km 

Masculino OPEN MASTER 40 MAIS 
 

GRAN MASTER 50 MAIS 
      

Feminino OPEN MASTER 40 MAIS 
 

GRAN MASTER 50 MAIS 
      

 

 KIDS – Qualquer Prancha  c/ percurso de 200 metros – 1 volta 

 JUNIOR - Qualquer Prancha  c/ percurso de 1Km -  1 volta 

 ALL BOARD - Qualquer Prancha  c/ percurso de 3Km – 1 volta 
 

Masculino OPEN MASTER 40MAIS 
 

GRAN MASTER 50MAIS 
      

Feminino OPEN MASTER 40MAIS 
 

GRAN MASTER 50MAIS 
      



                                    
 

PREMIAÇÀO 
RACE PROFISSIONAL   –  5000,00 – Conforme Livro de Regras 2022. 
 

  1 LUGAR – R$1.125,00 MASCULINO e FEMININO 

2 LUGAR – R$675,00 MASCULINO e FEMININO 

3 LUGAR – R$450,00 MASCULINO e FEMININO 

4 LUGAR  –R$300,00 MASCULINO 

5 LUGAR  –R$200,00 MASCULINO 

                      
            
                           PROGRAMAÇÃO SÁBADO - 28/05 
 

                                   ATIVIDADE 

                                              PRAIA MARINA JACOB 

 07:00  às  08:00    - ENTREGA KITS 

           08:30  às  09:00    LARGADAS  PROVAS  KIDS / JUNIOR  

           09:00  às  11:00     LARGADAS PROVAS LONG DISTANCE 

 

                                          12:00 AS 13:00 PREMIAÇÃO  

                                

                                    
IDENTIFICAÇÃO 
 O Atleta deverá utilizar “obrigatoriamente” a camisa oficial do evento durante 

a competição. 

 A colocação de numeração pessoal de identificação em local visível ou 
conforme instruções técnicas. 

 O numeral deverá ser usado também na prova técnica. 

 A não utilização implicara em automática desclassificação da prova. 
 

 
MEDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 A Comissão de Medição poderá solicitar a medição de qualquer 

equipamentos  caso seja identificado alguma irregularidade ou tenha alguma 
solicitação por protesto. 



                                    
 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 
 Nas instalações da Marina Jacob  - Jacuípe - Camaçari 

 As regatas das categorias Profissionais, amador e extra, serão disputadas no 
percurso oficial. 

 

PERCURSO 
Circuito entre bóias com saída nas margens da praia do Rio Jacuípe, retornando 
e chegando ao local da largada, conforme definido em reunião técnica antes da 
prova e mapa abaixo. 

 
LARGADA 
 A linha de partida será configurada  entre os mastros da Comissão de 

Regata fixados nas margens do local da prova. 

 Uma prancha que não partiu depois de decorridos 5 minutos após o sinal de  
partida será considerada como não tendo partido. 

 
CONDIÇÕES ADVERSAS 
A CR poderá a seu critério alterar o percurso ou mesmo cancelar a prova caso 
as condições de clima comprometer a segurança e a boa técnica da 
Competição. 

 
PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO 
Os protestos e pedidos de reparação deverão ser encaminhados à direção da 
prova até 30 minutos após o encerramento da regata e serão julgados e 
avaliados de acordo com os critérios da ABASUP. 
 

SEGURANÇA 
 Será obrigado aos competidores usar a cordinha de segurança. 
 
 
 
 



                                    
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, permitirá o uso da sua imagem para 
promoções e divulgações do evento na mídia, filmes e fotos. 
 

PERCURSOS 
1 VOLTA – ALL BOARD 
2 VOLTAS – RACE AMADOR , PADDLE, V1 
3 VOLTAS – RACE ELITE, PADDLE ELITE , V1 , OC1 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


