
																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

REGULAMENTO REI DE BÚZIOS 2019 
 

O Rei de Búzios é um festival esportivo de travessia considerado o mais 

desafiador e tradicional do Brasil nas modalidades de SUP e Canoa, tendo 

recentemente recebido a modalidade de natação no mar em dois percursos 

igualmente desafiadores.   

 

Os documentos, demais informações e inscrições estão disponíveis no site 

http://www.limaexperience.com.br/home/rei-de-buzios/.  

 

I. DO EVENTO: CRONOGRAMA, ENTREGA DE KITS, INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS 

 

A) CRONOGRAMA 

• Sexta, dia 24 de maio. Haverá o evento de confraternização, 

entrega dos kits de inscrição e briefing técnico de todas as 

modalidades entre às 18h e 22h. O local e eventuais atrações serão 

posteriormente divulgados nas redes sociais e sites do evento Rei de 

Búzios e da organização Lima Experience. 

 

• Sábado, dia 25 de maio. Travessias de SUP e Canoa na parte da 

manhã. O evento para o público se inicia às 9h no Búzios Vela Clube, 

onde haverá foodtrucks, ativações de patrocinadores e Dj durante 

todo o dia, sendo que as experiências de BIG SUP e SUP DOG 

começam às 14h no clube e a premiação de todas as modalidades do 

dia está prevista para às 17h. A partir das 18h haverá um sunset de 

confraternização no The Search House, situado na Rua Vila Das 

Aroeiras, praia de Manguinhos, a poucos passos do Búzios Vela 

Clube. 

 

 



																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

• Domingo, dia 26 de maio. Travessias de Natação em águas abertas 

na parte da manhã. O evento para o público se inicia às 8h no Búzios 

Vela Clube, onde haverá foodtrucks, ativações de patrocinadores e Dj 

durante todo o dia, sendo que as experiências de SUP Kids e Mão na 

Massa – limpeza da praia de Manguinhos - começam às 12h no clube 

e a premiação de todas as modalidades do dia está prevista para às 

14h. 

 

B) ENTREGA DE KITS  

• Data e horário oficial. A retirada dos kits se dará em evento 

realizado na sexta-feira, dia 24 de maio, véspera do início das 

provas, entre 18h e 22h. A partir das 21h haverá o briefing técnico. O 

local será posteriormente divulgado pela organização nos sites e 

redes sociais do evento.  

 

• Retirada do kit por terceiros. Qualquer pessoa poderá retirar o kit 

de outro, desde que tenha consigo os documentos AUTORIZAÇÃO DE 

RETIRADA DE KIT POR TERCEIRO e FICHA DE INSCRIÇÃO E TERMO 

DE RESPONSABILIDADE preenchidos e assinados pelo atleta, bem 

como cópia da identidade do atleta. A pessoa que irá retirar o kit no 

lugar do atleta deverá apresentar documento de identidade original 

no momento da retirada.   

 

• Data e horário alternativo. Caso o atleta de Canoa ou SUP não 

possa comparecer na data e horário oficial, ele deverá retirar o kit de 

inscrição sábado, dia 25 de maio, no Búzios Vela Clube, entre 7h e 8h 

da manhã. O atleta de natação, por sua vez, deverá retirar seu kit 

também no sábado, no Búzios Vela Clube, entre 8h e 15h.  

 

 



																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

• Documentos obrigatórios. Todos os atletas, independente da 

modalidade, deverão apresentar documento original com foto, 

atestado médico e o documento FICHA DE INSCRIÇÃO E TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, disponível no site, preenchido e assinado no 

momento da retirada do kit. Na falta de um destes documentos, o 

atleta não poderá confirmar sua participação e retirar o kit.  

 

• Documentos obrigatórios para natação. Além dos documentos 

elencados no item anterior, os atletas da modalidade de natação em 

águas abertas deverão apresentar DECLARAÇÃO DE TÉCNICO OU 

PROFISSIONAL INSCRITO NO CREF que comprova a capacidade do 

atleta de completar a prova na qual este está inscrito.  

 

• Atletas menores de 18 anos. Só poderão participar com a 

autorização e presença de ao menos um dos pais ou responsável 

legal, o qual deverá preencher e assinar o documento AUTORIZAÇÃO 

PARA PARTICIPANTE MENOR DE 18 ANOS, disponível no site, e 

entregar no ato de retirada de kit juntamente com a ficha de 

inscrição preenchida e assinada pelo atleta, atestado médico, 

declaração de profissional do CREF (se for natação), bem como 

original e cópia de documento de identidade do responsável legal e 

do atleta menor de idade. Caso o responsável legal não seja um dos 

pais, o mesmo deverá levar procuração assinada com firma 

reconhecida, com fins de comprovação da tutela. 

 

• Limite para a retirada de kit. Os horários para a retirada dos kits 

devem ser respeitados, não sendo possível retirá-lo em outro 

momento. O atleta que, por qualquer motivo, faltar ao evento, perde 

o direito de recebê-lo, pois a organização não faz entrega do kit após 

o evento.  



																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

• Kit de inscrição. O kit de inscrição é composto pela camisa oficial do 

evento e pela pulseira de identificação. Os atletas de SUP receberão o 

chip de cronometragem, enquanto os atletas de natação receberão 

uma touca do evento e os atletas de canoa receberão o número de 

peito e da canoa. O uso da camisa oficial do evento e da pulseira de 

identificação é obrigatório durante a prova e no momento da 

premiação, sob pena de desclassificação. 

 

C) INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

• Área dos Atletas. A área dos atletas, bem como os produtos ali 

oferecidos, são destinados única e exclusivamente aos atletas, os 

quais deverão estar vestidos com a camisa do evento e portar a 

pulseira de identificação contida no kit. 

 

• Direito de Imagem. Todos os atletas cedem autorização plena à 

organização do evento os direitos das imagens colhidas, autorizando 

sua divulgação e abrindo mão de eventual indenização por direito de 

imagem. 

 

• Horário do Evento para o público. O evento no Búzios Vela Clube 

acontecerá nos dias 25/05 das 9h às 19h e no dia 26/05 das 8h às 

16. 

 

• Equipamento. A organização não se responsabiliza pelo 

equipamento dos atletas, seja sua guarda ou transporte. A logística 

cabe a cada atleta individualmente.  

 

 

 

 



																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

II. DAS PROVAS EM GERAL: INSCRIÇÕES, REGRAS, CATEGORIAS, E 

PREMIAÇÕES 

 

 A) DAS INSCRIÇÕES: 

• Venda. As inscrições serão vendidas em 3 (três) lotes, sendo os dois 

primeiros vendidos através do site 

http://www.limaexperience.com.br/home/rei-de-buzios/ e o último 

vendido durante o evento de entrega dos kits, na véspera do evento, 

dia 24 de maio, para todos os atletas. Somente as inscrições da 

modalidade natação serão também vendidas no sábado, durante o 

evento no Búzios Vela Clube, sede do Rei de Búzios, com valor a ser 

definido pela organização.  

 

• Alteração de categoria. Durante a compra da inscrição, o atleta 

deverá informar com exatidão sua modalidade e categoria. Caso haja 

necessidade de posterior alteração na categoria, o atleta deverá 

entrar em contato com a organização em até 48h antes do evento 

através do e-mail contato@limaexperience.com.br.  

 

• Segunda inscrição. A inscrição é pessoal, intransferível, inalienável 

e corresponde a apenas uma categoria. Caso o atleta opte por 

realizar mais de uma prova, terá direito a 50% de desconto no valor 

da segunda inscrição. Para tal, basta entrar em contato com a 

organizadora pelo e-mail indicado no item anterior.  

 

• Desconto para idosos. O evento concede o desconto de 50% sobre 

o valor de inscrição ou lote que estará sendo praticado no momento 

para pessoas com 60 anos completos ou mais. O atleta deve solicitar 

o desconto através do e-mail contato@limaexperience.com.br, 

enviando em anexo cópia da identidade.  



																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

• Desconto para PCD: De acordo com a Lei 12.933/2013 , pessoas 

com deficiência tem direito a um desconto de 50% em suas 

inscrições em eventos esportivos, sendo necessário o envio de um 

laudo médico nominal atestando as condições para participar desta 

categoria.  

 

• Premiação. Os três primeiros colocados de cada categoria serão 

premiados com troféus e produtos dos apoiadores. 

 

B) DAS REGRAS E TERMO DE RESPONSABILIDADE APLICÁVEIS A 

TODAS AS MODALIDADES 

• Briefing técnico. Serão dados em dois momentos, sendo o primeiro 

na sexta-feira, dia 24 de maio, no evento de entrega de kits, a partir 

das 21h, e o segundo na praia, momentos antes de cada largada. 

Somente no evento de sexta-feira haverá esclarecimento de dúvidas 

e debate de eventuais questões. 

 

• Check-in na largada. IMPORTANTE. Todos os atletas deverão 

procurar membros da organização, que estarão devidamente 

uniformizados com a camisa do evento em cor diferente da dos 

participantes, para fazer seu check-in antes da largada, sob pena de 

desclassificação.  

 

• Chip de cronometragem. Os atletas de SUP deverão utilizar o chip 

durante a prova, sob pena de desclassificação. O chip é retornável, 

ou seja, deve ser devolvido ao cruzar o pórtico de chegada, sob pena 

de multa no valor de R$20,00.  

 

• Termo de responsabilidade. Ao se inscrever, o atleta declara estar 

em plenas condições físicas e psicológicas para participar dessa 

prova, não havendo nenhuma restrição médica que o impeça de fazer 



																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

atividades físicas, assumindo quaisquer riscos provenientes da prova, 

incluindo invalidez e morte, isentando completamente a organização, 

os parceiros, colaboradores e patrocinadores do evento de toda e 

qualquer responsabilidade por danos morais, materiais ou físicos 

advindos da prova. Situações como ondas, correntes, vento são parte 

do desafio Rei de Búzios.  

 

• Da prerrogativa dos diretores de prova. Os diretores de prova 

Ratones (SUP), Ratto (Natação) e Dave Macknight (Canoa) são 

experientes no meio e possuem absoluta prerrogativa de realizar 

alterações nos percursos pré definidos, levando em consideração as 

condições de clima, maré, mar e vento. Os percursos serão 

confirmados durante a entrega dos kits e briefing técnico, realizado 

no dia 24 de maio, sexta-feira anterior às provas.  

 

C) DAS CATEGORIAS 

• Faixa etária. Todas as categorias que levam em consideração a 

faixa etária serão baseadas no ANO EM QUE COMPLETA A IDADE 

(tendo como referência a idade em 31/12/2019) e não a idade que o 

atleta possui no momento da inscrição ou prova.  

 

• Categorias por faixa etária. OPEN corresponde a qualquer idade. 

MASTER corresponde a 40 anos completos em diante, tendo-se como 

referência a sua idade em 31/12/2019.  

 

• Conferência de idade. No momento da retirada de kit a 

organização fará a conferência da idade através do documento de 

identidade do atleta.  

 

 



																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

• Abertura de categoria nova. Serão necessários 10 atletas para 

abrir uma categoria nova. O grupo deverá enviar um e-mail para 

contato@limaexperience.com.br com nome e CPF dos atletas fazendo 

a solicitação em até 15 (quinze) dias antes do evento. 

 

III. DAS PROVAS DO SUP: CATEGORIAS, REGRAS E PERCURSOS  

• Categorias. As provas de SUP se dividirão em 12 categorias: 

• Sup Race 12'6' - 6km Masculino Amador Open 

• Sup Race 12'6' - 6km Feminino Amador Open 

• Sup Race 12'6' - 6km Masculino Amador Master 

• Sup Race 12'6' - 6km Feminino Amador Master 

• Sup Fun Race 12'2 - 6km Masculino Amador Open 

• Sup Fun Race 12'2 - 6km Feminino Amador Open 

• Sup Fun Race 12'2 - 6km Masculino Amador Master 

• Sup Fun Race 12'2 - 6km Feminino Amador Master 

• Sup 14' - 16 km Masculino PRO Open 

• Sup 14' - 16 km Feminino PRO Open 

• Sup 14' - 16 km Masculino PRO Master 

• Sup 14' - 16 km Feminino PRO Master 

 

• Data, horários, locais e distâncias. As provas de SUP serão 

realizadas no dia 25/05/2019, nas distâncias de 6km e 16km, sendo 

amador e profissional, respectivamente. A largada do percurso 

profissional acontece às 9 horas da manhã na praia de Geribá, onde 

os atletas deverão chegar com 40 minutos de antecedência para 

fazer o check-in. A largada do percurso amador acontece às 11 horas 

da manhã na praia de João Fernandes, onde os atletas deverão 

chegar com 40 minutos de antecedência para fazer o check-in.  

 

• Uso da camisa do evento. É obrigatório o uso da camisa do evento 

durante a competição e, principalmente, na hora em que os atletas 



																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

forem subir ao pódio, podendo o atleta ser desclassificado se estiver 

sem a mesma; 

 

• Uso da pulseira de identificação. É obrigatória durante todo o 

evento, inclusive no sunset de confraternização; 

 

• Equipamento. O estado, guarda e transporte do equipamento do 

atleta é de sua inteira responsabilidade, não cabendo à organização 

qualquer indenização por danos materiais; 

 

• Medição. A Comissão de Medição poderá solicitar a medição de 

qualquer equipamento, caso seja identificado alguma irregularidade 

ou tenha alguma solicitação através de protesto; 

 

• Alteração de percurso. A organização poderá, a seu critério, alterar 

o percurso ou mesmo cancelar a prova caso as condições 

técnicas/climáticas comprometerem a segurança e a boa técnica da 

Competição. 

 

• Saber nadar. Todo competidor deve saber nadar e no caso de 

deficiência nesta habilidade, deve obrigatoriamente informar os 

organizadores; 

 

• Uso do leash. É obrigatório para todos os atletas de SUP o uso do 

leash. 

 

• Uso de colete salva-vidas. É recomendado a todos os atletas de 

SUP o uso do colete salva-vidas.  

 

 



																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

• Remar em pé. Só é permitido ao atleta remar em pé na prancha 

durante a realização da prova, salvo em casos extremos onde 

envolve a segurança do atleta que o mesmo poderá remar de outra 

forma. Caso, por motivo de cansaço o atleta sentar, ajoelhar ou 

deitar na prancha e pretender continuar habilitado a competir, o 

mesmo não deve em hipótese alguma remar enquanto não estiver 

novamente em pé. 

 

• Queimar a largada. No caso do atleta queimar a largada, o 

mesmo poderá ser punido com desconto de tempo estipulado pela 

direção de prova ou com a desclassificação. 

 

• Check in. É responsabilidade do atleta fazer o “check in” de registro 

no horário programado pela organização da prova, no local de 

largada. Caso o mesmo não seja efetuado e a bateria for autorizada a 

entrar na água a chegada do atleta não será validada; 

 

• Interrupção de prova ou largada. O Diretor de Prova tem o direito 

de interromper uma prova ou largada se impedimentos ou 

imprevistos surgirem. Tal interrupção pode ser sinalizada pelos 

árbitros de percurso com uma bandeira vermelha e/ou repetitivos 

sinais sonoros. Os competidores devem parar imediatamente de 

remar e aguardar novas instruções; 

 

• Chegada. Todo atleta será obrigado a cruzar o pórtico de chegada da 

prova, que é onde será determinada a sua classificação. Os 

resultados completos da prova serão afixados em local próprio, 

cabendo protestos dentro dos 20 minutos a contar a partir da sua 

publicação. O atleta deverá facilitar a sua identificação na chegada se 

possível falando em alto e bom tom o seu nome e número de 

identificação na prova; 



																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

• Protestos. O Diretor de Prova da competição dará um parecer no 

protesto que será encaminhado imediatamente à comissão 

organizadora. Não cabem recursos em qualquer outra instância. Os 

casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Técnica. 

 

IV. DAS PROVAS DA CANOA: CATEGORIAS, REGRAS E PERCURSOS 

• Categorias. As provas de canoa se dividirão em 5 categorias: 

• OC1 - 16 km Masculino Open 

• OC1 - 16 km Feminino Open 

• OC1 - 16 km Masculino Master 

• OC1 - 16 km Feminino Master 

• V1 - 16 km Masculino Open 

• V1 – 16 km Feminino Open 

 

• Data, horário, local e distância. As provas de canoa serão 

realizadas no dia 25/05/2019, na distância de 16km. A largada do 

percurso profissional acontece às 9 horas da manhã na praia de 

Geribá, onde os atletas deverão chegar com 40 minutos de 

antecedência para fazer o check-in.  

 

• Itens obrigatórios durante a prova e o pódio. É obrigatório o uso 

da camisa do evento durante a competição e, principalmente, na 

hora em que os atletas forem subir ao pódio, podendo o atleta ser 

desclassificado se estiver sem a mesma. Durante a prova, os atletas 

deverão obrigatoriamente colar em suas canoas, do lado direito da 

parte da frente (proa) o número recebido dentro do kit de inscrição, 

bem como deverão pregar em suas camisas, na altura do peito, o 

número de peito com os alfinetes recebido também no kit; 

 

 



																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

• Uso da pulseira de identificação. É obrigatória durante todo o 

evento, inclusive no sunset de confraternização a ser realizado no dia 

25 de maio na The Search House – Rua Vila das Aroeiras, Praia de 

Manguinhos, situado a poucos passos do evento; 

 

• Equipamento. O estado, guarda e transporte do equipamento do 

atleta é de sua inteira responsabilidade, não cabendo à organização 

qualquer indenização por danos materiais; 

 

• Alteração de percurso. A organização poderá, a seu critério, alterar 

o percurso ou mesmo cancelar a prova caso as condições 

técnicas/climáticas comprometerem a segurança e a boa técnica da 

Competição. 

 

• Saber nadar. Todo competidor deve saber nadar e no caso de 

deficiência nesta habilidade, deve obrigatoriamente informar os 

organizadores; 

 

• Uso do colete ou PFD. É de uso obrigatório para todos os atletas 

durante a realização da prova.  

 

• Colete de cintura. É permitido o uso de colete de cintura, podendo, 

a qualquer tempo, ser verificado pela equipe técnica. Caso o 

equipamento esteja fora de ordem, o atleta será imediatamente 

desclassificado.  

 

• Esteira. Não é permitido pegar esteira de outra classe, ou seja, 

canoas V1 só podem pegar esteira de outras canoas V1 e canoas Oc1 

só podem pegar esteira de canoas Oc1;  

 



																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

• Ajuda externa. Não é permitido ajuda externa em nenhuma 

circunstância. 

• Chegada. O atleta será obrigado a cruzar o pórtico de chegada 

localizado na água, entre duas boias seguidas de um corredor feito 

de “boia macarrão”, onde é determinada a sua classificação. Os 

resultados completos da prova serão afixados em local próprio, 

cabendo protestos dentro dos 20 minutos a contar a partir da sua 

publicação. Para facilitar a cronometragem, os atletas deverão gritar 

em alto e bom tom seu número de peito e canoa.  

 

• Protestos. O Diretor de Prova da competição dará um parecer no 

protesto que será encaminhado com o seu parecer imediatamente à 

comissão organizadora. Não cabem recursos em qualquer outra 

instância. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela 

Comissão Técnica. 

 

V. DAS PROVAS DA NATAÇÃO: CATEGORIAS, REGRAS E PERCURSOS 

• Categorias. As categorias de natação serão divididas em: masculino 

e feminino e profissional e amador. Os nadadores serão divididos, 

ainda, em categorias conforme a tabela a seguir, tendo-se como 

referência a sua idade em 31/12/2019. 

 

Categorias Ano Nascimento 
Até 19 anos 2000 - 2005 
De 20 a 29 anos 1990 - 1999 
De 30 a 39 anos 1980 - 1989 
De 40 a 49 anos 1970 - 1979 
De 50 a 59 anos 1960 - 1969 
De 60 a 69 anos 1950 - 1959 
De 70 anos em diante -1949 

 

• Data, horários, locais e distâncias. A Maratona Aquática será 

realizada no dia 26/05/2019, nas distâncias de 1,5km e 3 km, sendo 



																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

amador e profissional, respectivamente. A prova amadora larga da 

praia de Manguinhos às 8 horas da manhã, com concentração no 

Búzios Vela Clube às 7 horas da manhã. A prova profissional larga do 

canto direito da Praia da Tartaruga às 9:30h da manhã, com 

concentração para check-in às 8:30h da manhã.  

 

• Regras. Serão aplicadas as regras internacionais da FINA, 

observadas as exceções abaixo. 

 

• Uso da roupa de borracha. Caso a temperatura da água seja igual 

ou inferior a 22 graus centígrados, os atletas poderão nadar com 

roupa de neoprene ou similar. Caso contrário, não será permitido o 

uso de roupa de neoprene ou qualquer tipo de equipamento que 

facilite a flutuabilidade (pé de pato, pull bóia e afins).  

 

• Uso da roupa de borracha para atletas com 65 anos ou mais. É 

permitido o uso da roupa para esses atletas, desde que a água não 

esteja acima de 26 graus centígrados. 

 

• Largada. Será realizada na areia da praia, nas respectivas praias 

acima mencionadas, observados os limites impostos pela organização 

no local.  

 

• Tempo limite de prova. O Tempo limite de prova obedecerá à 

Regra da FINA para a categoria MASTERS, a saber: 30 min. / Km.  

Nas provas de 3 km, a duração máxima será de 1h e 30 min e na de 

1500m, 50 min. 

 

• Chegada. Todo atleta será obrigado a cruzar o pórtico de chegada da 

prova, localizado em terra no portão direito do Búzios Vela Clube, 

sede do evento, onde será determinada a sua classificação. Os 



																																																															 	
	
	

	

																																																																				 	

resultados completos da prova serão afixados em local próprio, 

cabendo protestos dentro dos 20 minutos a contar a partir da sua 

publicação. 

• Idade dos participantes. As provas amadoras serão abertas a 

nadadores a partir de 13 anos de idade (nascidos até 2006) e as 

profissionais a partir de 14 anos de idade (nascidos até 2005), que 

apresentem a documentação comprobatória da idade no ato de 

inscrição, além de declaração do seu treinador com registro no CREF 

– Conselho Regional de Educação Física, atestando que o atleta está 

em condições físicas, técnicas e psicológicas de competir e do 

atestado médico explicitando que o atleta está apto a competir. 

 

• Percursos. Os atletas deverão cumprir os percursos estabelecidos, 

respeitando os limites delimitados por boias e balizamentos de 

largada e chegada, não sendo permitido nadar por  fora do percurso 

oficial. Poderão haver mudanças de data e de local em função das 

condições climáticas e de mar que impeçam a realização na data 

prevista por motivos de segurança. 

 

• Premiação. Os três primeiros colocados de cada categoria serão 

premiados com troféus e os três melhores colocados overall serão 

premiados com troféu e produtos dos apoiadores. 

 

• Protestos. O Diretor de Prova da competição dará um parecer no 

protesto após o pagamento da taxa no valor de R$100,00 (Cem 

reais). Se for negado pelo Diretor de Prova, o protesto será 

encaminhado com o seu parecer imediatamente à comissão 

organizadora. Caso seja deferido favoravelmente o protesto, a taxa 

de protesto será devolvida. Não cabem recursos em qualquer outra 

instância. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela 

Comissão Técnica. 


