REGULAMENTO REI DE BÚZIOS 2020
SUP
O Rei de Búzios é um festival multiesportivo de travessia considerado
o mais desafiador e tradicional do Brasil nas modalidades de SUP, Canoa e
Maratona Aquática.
Os documentos, demais informações e inscrições estão disponíveis no site
http://www.limaexperience.com.br/home/rei-de-buzios/ ou através do email alessandra@limaexperience.com.br.

1. DO EVENTO
1.1

Data. O Rei de Búzios 2020 acontece nos dias 23, 24 e 25 de
outubro de 2020, de sexta-feira a domingo.

1.2

Horário. O evento começa na sexta-feira às 18 horas com o evento
de recepção e retirada de kit e termina no domingo, às 15 horas com
a premiação das provas de natação. Para conferir a programação
completa, vide capítulo 4. CRONOGRAMA.

1.3

Local.

A sede do Rei de Búzios é, desde sua concepção, o Búzios

Vela Clube, localizado na Rua Maurício Dutra 303, Praia de
Manguinhos – Armação dos Búzios.
1.4

Alteração de data. Em caso de condições climáticas extremas que
ponham em risco a segurança dos atletas, os Diretores de Prova e a
Organização possuem a prerrogativa de alterar a data do evento,
sem que isso acarrete prejuízo financeiro à organização.

1.5

Cancelamento do evento. Em caso de não haver outra data
disponível para a realização do evento no ano, e considerando que as
provas

estão

sujeitas

às

condições

climáticas

e

de

mar,

a

Organização poderá cancelar o evento, devendo restituir 50% do
valor da inscrição paga ao atleta.
1.6

Área dos Atletas. O evento conta com uma área exclusiva aos
atletas com água, mesa de café da manhã e eventuais produtos de
parceiros.

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.
1.7

Experiências. Visando integrar público e atletas, incentivar o
esporte e conscientizar os participantes do dano causado pelo lixo às
nossas praias, a organização oferece experiências gratuitas ao
público como o SUP DOG e o SUP Kids.

2. DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS
2.1

Desenvolver a modalidade de Stand Up Paddle, no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro, aumentando o número de praticantes.

2.2

Promover

a

prática,

integração

e o

congraçamento

entre os

praticantes de SUP, Clubes, Agremiações, Equipes, Academias e
praticantes independentes.
2.3

Fortalecer a coragem, o espírito de competição, a lealdade, a
solidariedade, a determinação, o bom relacionamento entre os atletas
e o estímulo à prática do esporte.

2.4

Atrair a atenção da população para a importância da prática regular
de atividades físicas como promoção da saúde e da qualidade de
vida, bem como a necessidade de preservação de nossas praias e do
meio ambiente.

2.5

Revelar novos talentos na modalidade.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1

Venda. As inscrições serão vendidas em 3 (três) lotes através do site
http://www.limaexperience.com.br/home/rei-de-buzios/.

Haverá

a

possibilidade de venda de lote extra na véspera do evento, dia 23 de
outubro, para os atletas das provas de Natação Canoa e SUP.
3.2

Termo de responsabilidade. Com a inscrição efetuada, todos os
atletas concordam com o termo de responsabilidade abaixo:

“Declaro conhecer todas as regras da prova, principalmente as regras
fundamentais, estando eu e meu material rigorosamente de acordo com
esta declaração. Declaro estar em plenas condições físicas e psicológicas
para participar dessa prova, não havendo nenhuma restrição médica que
me impeça de fazer atividades físicas. Assumo, por livre e espontânea
vontade, todos os riscos provenientes da prova, incluindo invalidez e morte,
isentando completamente a organização da prova (Lima Experience), os
parceiros,

colaboradores

e

patrocinadores

de

toda

e

qualquer

responsabilidade por danos materiais, morais ou físicos advindos dessa
prova. Autorizo o uso irrestrito da minha imagem para fins de divulgação do
evento em todos os canais de comunicação por fotos, vídeos, entrevistas e
qualquer outro meio de comunicação, sem geração de ônus para os
organizadores, mídia e patrocinadores”.

3.3

Equipamento.

A

organização

não

se

responsabiliza

pelos

equipamentos e objetos pessoais dos atletas, seja sua guarda ou
transporte, não cabendo à organização qualquer indenização por
danos materiais. A logística cabe a cada atleta, individualmente.
3.4

Datas de venda. As inscrições abrem no dia 28 de janeiro de 2020 e
encerram dia 21 de outubro, quarta-feira, às 23:59h no site de
inscrições.

3.5

Desconto para idosos. O evento concede o desconto de 50% sobre
o valor de inscrição que estará sendo praticado no momento da
compra para pessoas com 60 anos completos ou mais. O atleta deve
solicitar

o

desconto

contato@limaexperience.com.br,

através
enviando

em

do
anexo

e-mail
cópia

da

identidade.
3.6

Desconto para PCD: De acordo com a Lei 12.933/2013, pessoas
portadoras de deficiência tem direito a 50% de desconto em suas
inscrições em eventos esportivos, sendo necessário o envio de um
laudo médico nominal atestando as condições para participar desta
categoria e cópia da identidade para o e-mail indicado no item
anterior.

3.7

Desconto para mais de uma 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 na inscrição de menor valor. Para tal, basta entrar em
contato

com

a

organizadora

alessandra@limaexperience.com.br.

pelo

e-mail

3.8

Escolha da categoria. No ato da inscrição, o atleta selecionará sua
modalidade – SUP, Canoa ou Natação – e sua categoria, a qual varia
conforme faixa etária e equipamento, no caso da Canoa e do SUP.

3.9

Alteração de categoria. Caso haja necessidade de alteração de
categoria, o atleta deverá entrar em contato com a organização
através do e-mail alessandra@limaexperience.com.br o mais breve
possível.

3.10 Informações. Toda e qualquer informação, sugestão ou dúvida
poderá

ser

sanada

através

do

e-mail

da

organização:

alessandra@limaexperience.com.br.

4. DO CRONOGRAMA
4.1

Cronograma. O Rei de Búzios conta com provas de travessias
direcionadas aos atletas devidamente inscritos, além de experiências
abertas ao público, visando a integração entre público, atletas,
esporte e confraternização de acordo com o cronograma abaixo:

•

Sexta, dia 23 de outubro. Haverá o evento de entrega dos kits de
inscrição e briefing técnico de todas as modalidades – SUP, Canoa e
Natação - entre às 18h e 22h no Búzios Vela Clube, sede do evento.

•

Sábado, dia 24 de outubro. Largada das provas de SUP Elite e
Canoa OC1, V1 e OC2 às 09h da Praia de Geribá, e das provas de SUP
Amador às 11h da Praia de João Fernandes. O evento abre às 09h no
Búzios Vela Clube com expositores, ativações de patrocinadores, Dj

durante todo o dia, experiência de SUP DOG a partir das 14h e
premiação das modalidades de SUP e Canoa prevista para às 17h.
•

Domingo, dia 25 de outubro. Travessias de Maratonas Aquáticas na
parte da manhã, com largadas às 08h (2km), 10h (5km) e 11:30h
(200m). O evento abre às 08h no Búzios Vela Clube, com foodtrucks,
ativações de patrocinadores, Dj durante todo o dia, experiências de
SUP Kids e Limpeza de Praia a partir de 12:30h e premiação das
categorias de Maratona Aquática prevista para às 14:30h.

4.2

Alteração do Cronograma. O cronograma poderá ser alterado pela
organização a qualquer momento e eventuais mudanças serão
informadas nas redes sociais do evento, da Lima Experience
(organizadora).

5. DA ENTREGA DOS KITS DE INSCRIÇÃO E DO BRIEFING
TÉCNICO
5.1

Kit de inscrição. O kit de inscrição é composto por uma ecobag,
camisa oficial do evento, pulseira de identificação, medalha de
participação e eventuais produtos de parceiros.

5.2

Credenciais do atleta. A camisa oficial do evento e a pulseira de
identificação são as credenciais do atleta no evento Rei de Búzios. É
obrigatório o uso das credenciais na área exclusiva aos atletas e no
momento da premiação, quando o atleta for subir ao pódio.

5.3

Data e horário oficial de retirada do kit de inscrição. A retirada
dos kits acontece durante evento próprio realizado na sexta-feira, dia
23 de outubro, entre 18h e 22h. A partir das 21h haverá o briefing

técnico, que será transmitido ao vivo no Facebook e Instagram do Rei
de Búzios. O local do evento será posteriormente divulgado pela
organização nos sites e redes sociais do evento.
5.4

Data e horário alternativo de retirada. Caso o atleta não possa
comparecer ao evento oficial de entrega de kit na sexta-feira, ele
deverá retirar o kit de inscrição sábado, dia 24 de outubro, entre 7h e
7:30h da manhã, no caso da categoria SUP Elite, e entre 8h às 10h
da manhã, no caso do SUP Amador, no Búzios Vela Clube,
diretamente com a organização.

5.5

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.

5.6

Documentos obrigatórios. IMPORTANTE. Todos os atletas 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.
5.7

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

de

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPANTE MENOR DE 18 ANOS, e entregar
no ato de retirada de kit juntamente com a FICHA DE INSCRIÇÃO
preenchida e assinada pelo atleta, ATESTADO MÉDICO, 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.
5.8

Retirada de kit por terceiros. Qualquer pessoa poderá retirar o kit
de outro, desde que tenha consigo os documentos de AUTORIZAÇÃO
DE RETIRADA DE KIT POR TERCEIRO e FICHA DE INSCRIÇÃO E
TERMO DE RESPONSABILIDADE preenchidos e assinados pelo atleta.
A esses documentos deverão ser anexados atestado médico e cópia
da identidade do atleta e da pessoa que irá retirar o kit. Os referidos
documentos encontram-se disponíveis para download no site de
inscrição.

5.9

Briefing técnico. O briefing técnico, ou Congresso Técnico, será
realizado às 21 horas do dia 23 de outubro de 2020, durante o
evento de entrega dos kits de inscrição.

5.10 Observância do briefing técnico. O briefing é de observância
obrigatória por todos os atletas, pois os Diretores de Provas de cada
modalidade confirmarão os percursos de cada categoria, passarão
todas as informações sobre as provas e esclarecerão eventuais
dúvidas.
5.11 Transmissão do briefing técnico. O briefing será transmitido ao
vivo pelo Facebook e Instagram do Rei de Búzios, a fim de que todos
tenham acesso ao seu conteúdo.

6. DAS PROVAS DE SUP: CONSIDERAÇÕES GERAIS
6.1

Data. As provas de SUP Elite e SUP Amador ocorrem no sábado, dia
24 de outubro de 2020, com largadas das praias de Geribá (SUP
Elite) e João Fernandes (SUP Amador).

6.2

Diretor de Prova, Comissão técnica e sua prerrogativa. O
Diretor de Prova da modalidade do SUP do Rei de Búzios será o
Albert Lopes, árbitro experiente na modalidade e com notório
conhecimento dentro do esporte. Uma comissão técnica, composta
por integrantes da organização e da Federação de SUP do RJ –
FESUPRJ -, será montada para analisar e dirimir eventuais questões
relacionadas à competição, sempre levando em consideração a ética
e o bom senso. A Comissão e o Diretor de Prova, ainda, possuem
total e absoluta prerrogativa de realizar alterações no percurso
original, levando em consideração a segurança dos atletas, as
condições de clima, maré, ondulação e vento.

6.3

Termo de responsabilidade. Ao se inscrever, o atleta declara estar
ele e seu equipamento em perfeitas 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.

6.4

Equipamento. O estado, guarda e transporte do equipamento do
atleta é de sua inteira responsabilidade, não cabendo à organização
qualquer indenização por danos materiais;

6.5

Briefing técnico. Será passado em dois momentos, sendo o
primeiro na sexta-feira, dia 23 de outubro, no evento de entrega dos
kits de inscrição a partir das 21h, e o segundo na praia, em uma
versão reduzida, momentos antes de cada largada. Somente no
evento de sexta-feira haverá a confirmação do percurso e o
esclarecimento de dúvidas e debate de eventuais questões. O briefing
técnico será transmitido ao vivo pelas redes sociais Instagram e
Facebook na sexta-feira, a fim de que todos possam ter acesso ao
seu conteúdo.

6.6

Check-in obrigatório. IMPORTANTE. Além de retirar o kit de
inscrição na véspera da prova, o atleta, sob pena de desclassificação,
é obrigado a realizar o check-in na praia, no local da largada, com os
membros da organização que estarão devidamente uniformizados
com camisa específica.

6.7

Categorias por tamanho de prancha. As categorias são definidas
pelo tamanho máximo da prancha, havendo 3 (três) tamanhosbase: 12’2, 12’6 e 14. Assim, o atleta pode correr com prancha
menor, mas nunca maior do que determinado na categoria. Ex:
prancha 12’2 pode correr em todas as categorias, prancha 12’6
somente na própria ou na 14’ e prancha 14’ somente pode correr na
categoria SUP 14.

6.8

Medição. A Comissão de Medição poderá solicitar a medição de
qualquer equipamento, caso seja identificado alguma irregularidade
ou tenha alguma solicitação através de protesto;

6.9

Categorias por faixa etária. A categoria OPEN corresponde a
qualquer idade.

A categoria

MASTER corresponde a

40 anos

completos em diante, tendo-se como referência a sua idade em
31/12/2020.
6.10 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 31/12/2020) e não a idade que o
atleta possui no momento da inscrição ou prova.
6.11 Conferência de idade. No momento da retirada do kit de inscrição a
organização fará a conferência da idade através do documento de
identidade do atleta.
6.12 Abertura de categoria nova. Serão necessários 10 atletas para
abrir uma categoria nova. O grupo deverá enviar um e-mail para
alessandra@limaexperience.com.br com nome e telefone com DDD
dos atletas, observando o prazo máximo do dia 11 de agosto de
2020.
6.13 Cancelamento de categoria. Não havendo o quórum mínimo de 10
(dez) atletas na categoria, a mesma poderá ser cancelada e os
atletas realocados para outra categoria.
6.14 Realocação para outra categoria. Como as categorias determinam
o tamanho máximo da prancha, não o exato, caso não haja atletas
suficientes inscritos na categoria 12’2, estes serão realocados para a
categoria 12’6. Por sua vez, caso não haja atletas suficientes inscritos
na categoria 12’6, estes serão realocados para a categoria 14’,
sempre respeitando a divisão open e máster.

6.15 Alteração do percurso original. O Diretor de Prova, constatando
que a realização do percurso original possa colocar em risco a
segurança dos atletas, poderá alterar o percurso original por decisão
irrecorrível, a ser comunicada no briefing técnico do dia 23 de
outubro de 2020, sexta-feira, às 21h.
6.16 Estratégia de percurso. É de inteira responsabilidade do atleta
saber o percurso da prova e traçar a melhor rota a ser seguida.

7. REGRAS ESPECÍFICAS DA PROVA DE SUP INICIANTE,
AMADOR E ELITE
7.1

Itens obrigatórios durante a prova. Os atletas do Rei de Búzios
deverão observar os itens obrigatórios a serem utilizados durante a
prova, conforme descrito nos próximos tópicos.

7.2

Uso

do

número

de

peito

e

adesivo

na

prancha.

A

cronometragem da prova de SUP será manual, razão pela qual o
atleta deverá pregar de forma adequada, no centro da camisa do
evento, o número de peito que receber no kit de inscrição, bem como
gritar seu número no momento da chegada.
7.3

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

7.4

Uso da pulseira de identificação. É obrigatória durante todo o
evento o uso da pulseira de identificação, visto que é a credencial dos
atletas para terem acesso à área e aos produtos exclusivamente
destinados a eles.

7.5

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

7.6

Uso de colete salva-vidas. É fortemente recomendado a todos os
atletas de SUP o uso do colete salva-vidas. O uso de colete salvavidas

é

obrigatório

no

caso

de

atleta

menor

de

idade,

independentemente da determinação do responsável legal.
7.7

Tempo de corte. O tempo limite para completar cada prova será
informado durante o briefing técnico, a ser realizado na sexta-feira,
dia 23 de outubro, às 21 horas.

7.8

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 remar enquanto não estiver novamente em pé.

7.9

Queimar a largada. O atleta poderá ser punido com desconto de
tempo estipulado pela direção de prova ou com a desclassificação,
decisão a ser tomada pelo Diretor de Prova.

7.10 Equipamento. O estado, guarda e transporte do equipamento do
atleta é de sua inteira responsabilidade, não cabendo à organização
qualquer indenização por danos materiais.
7.11 Saber nadar. Todo competidor deve saber nadar e no caso de
deficiência nesta habilidade, deve obrigatoriamente informar os
organizadores.

7.12 Ajuda externa. Não é permitido ajuda externa em nenhuma
circunstância, exceto por parte da Organização.
7.13 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.
7.14 Chegada. Todo atleta será obrigado a cruzar o pórtico de chegada da
prova, localizado em terra, que é onde será determinada a sua
classificação. Os resultados completos da prova serão afixados em
local próprio, cabendo protestos dentro dos 30 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.
7.15 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.
7.16 Premiação. Os três primeiros colocados de cada categoria serão
premiados com troféus e produtos dos apoiadores.
7.17 Camisa durante o pódio. É de uso obrigatório o uso da camisa
oficial do evento durante a premiação, no momento em que o atleta
premiado subir ao pódio para receber sua premiação

8. CATEGORIAS, PERCURSO E CHECK-IN DO SUP ELITE

8.1

Das categorias. A modalidade de SUP Elite se divide, no Rei de
Búzios, nas seguintes categorias:

8.2

•

SUP até 14’ Masculino Open

•

SUP até 14’ Masculino Master

•

SUP até 14’ Feminino Open

•

SUP até 14’ Feminino Master
Percurso. O percurso, com distância de 16km, consiste na volta
completa da península buziana, largando do canto esquerdo da Praia
de Geribá e chegando no Búzios Vela Clube, situado na Praia de
Manguinhos, conforme tracejado branco meramente ilustrativo da
imagem abaixo:

8.3

Horário e local da largada. A categoria SUP Elite largará às 09
horas da manhã do canto esquerdo da Praia de Geribá em um
percurso de 16km (dezesseis quilômetros). O local exato da largada
será confirmado na sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, durante o
briefing técnico.

8.4

Data, horário e local do check-in obrigatório. O check-in da
prova ocorrerá no sábado, dia 24 de outubro de 2020, entre 08 horas
e 08:30h na própria praia da largada – a princípio Geribá. Os atletas
deverão procurar membros da organização, que estarão devidamente
uniformizados com camisa da Lima Experience, para realizar o checkin, sob pena de desclassificação.

9. CATEGORIAS, CRONOGRAMA E PERCURSO DO SUP AMADOR
9.1

Das categorias. A modalidade de SUP Amador se divide, no Rei de
Búzios, nas seguintes categorias:

9.2

•

SUP até 12’2 Masculino Open

•

SUP até 12’6 Masculino Master

•

SUP até 14’ Masculino Open

•

SUP até 14’ Masculino Master

•

SUP até 14’ Feminino Open

•

SUP até 14’ Feminino Master
Percurso. O percurso, com distância de 6km, consiste em meia volta
na península buziana, largando da Praia de João Fernandes e
chegando no Búzios Vela Clube, situado na Praia de Manguinhos,
conforme tracejado rosa meramente ilustrativo da imagem abaixo:

9.3

Horário e local da largada. As categorias de SUP Amador largarão
às 11 horas da manhã da Praia de João Fernandes em um percurso
de 6km (seis quilômetros). O local exato da largada será confirmado
na sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, durante o briefing técnico.

9.4

Data, horário e local do check-in obrigatório. O check-in da
prova ocorrerá no sábado, dia 24 de outubro de 2020, entre 10 horas

e 10:30h na própria praia da largada – João Fernandes. Os atletas
deverão procurar membros da organização, que estarão devidamente
uniformizados com camisa da Lima Experience, para realizar o checkin, sob pena de desclassificação.

10. CATEGORIAS, CRONOGRAMA E PERCURSO DO SUP
INICIANTE
10.1 Das categorias. A modalidade de SUP Iniciante se divide, no Rei de
Búzios, nas seguintes categorias:
•

SUP até 14 Masculino Open

•

SUP até 14 Feminino Open

10.2 Percurso. O percurso, com distância de 1.5km, será realizado às
13h em frente ao Búzios Vela Clube, na própria praia de Manguinhos.
10.3 Horário e local da largada. As categorias de SUP INICIANTE
largarão às 13 horas da tarde da Praia de Manguinhos em um
percurso de 1,5km (um quilômetro e meio). O local exato da largada
será confirmado na sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, durante o
briefing técnico.
10.4 Data, horário e local do check-in obrigatório. O check-in da
prova ocorrerá no sábado, dia 24 de outubro de 2020, entre 12 horas
e 12:30h na própria praia da largada – Manguinhos. Os atletas
deverão procurar membros da organização, que estarão devidamente
uniformizados com camisa da Lima Experience, para realizar o checkin, sob pena de desclassificação.

Nós da Lima Experience desejamos a todos os participantes uma excelente
prova!
Aloha!

