FEDERAÇÃO SULMATOGROSSENSE DE STAND UP PADDLE - FSMSUP

REGULAMENTO SUP ECO PANTANAL EXTREMO

1. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO
1.1. A prova de SUP do Eco Pantanal Extremo 2021 tem por objetivo estimular a prática
esportiva unindo os remadores de Corumbá e região, com caráter competitivo.
1.2. A realização deste evento estará sob a responsabilidade da será realizada pela
Federação Sul Matogrossense de Stand Up Paddle _ FSMSUP, na qual é a Idealizadora,
Realizadora e Organizadora da PROVA.

2. A COMPETIÇÃO
2.1. A competição será válida pelo Campeonato Estadual Sul Matogrossense 2021.
2.2. Teremos premiação para os 05 primeiros gerais nas categorias e para os 03
primeiros de cada subcategoria.
2.2.1. Caso a subcategoria não tenha 03 atletas a organização se dá ao direito de juntalas para que tenha premiação.

CATEGORIAS
Race Profissional
Race Profissional
Race amador Masculino
Race amador Feminino
Open Masculino
Open Feminino
Kids Geral (-14 anos)
SUB CATEGORIAS
Race Master/ Super Master Pro (40+)
Race Master/ Super Master Pro (40+)
Race Master / Super Master AMADOR (40+)
Race Master / Super Master AMADOR (40+)
Open Master/ Super Master (40+)
Open Master/ Super Master (40+)

SEXO
Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Fem
Geral
SEXO
Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Fem
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3. CRONOGRAMA E PERCURSOS
3.1 CRONOGRAMA
Breefing Técnico - 10/12/2021
19:00h – Centro de Convenções
Prova – 11/12/2021
7:00 – Porto Geral
3.2 PERCURSO
•

Medição do tempo: será realizado por chip eletrônico e Cronometro, dentro do
percurso estipulado e demarcado pela organização.

•

A idade mínima é de 08 anos completos para classificação nas categorias gerais

•

Haverá disponível vagas para a categoria KIDS (menores de 14 anos), com
premiação do 1º ao 5º colocado geral (sem distinção de sexo) e com autorização
dos pais e será OBRIGATÓRIO USO DE COLETES SALVA VIDAS para esta
categoria.

•

Será proibido o uso de “esteira” em categorias diferentes;

•

Poderá a organização estipular tempo de corte para cada categoria, bem como
alterar o percurso devido as condições climáticas e do rio.

4. INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições para o Stand Up Paddle do ECO PANTANAL EXTREMO deverão
ser realizadas no site www.ecopantanalextremo.net.br em preríodo pré-definido e com o
número máximo de inscritos limitados a 80 participantes dentre todas as categorias.

5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Período de inscrição: As inscrições terão datas de abertura e de fechamento e os valores,
que podem variar, devem sempre ser consultados no site durante seu processo. Durante
a inscrição o atleta que concordar com os termos de aceitação e uso, concordará que está
apto fisicamente para participar das provas.
5.1. O participante deverá acessar o site informado e preencher os dados solicitados
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para validação da inscrição.
.5.2. A organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados
cadastrais.
5.3. A organização não é responsável por qualquer atleta com a falta de inscrição feita
dentro do prazo.
5.4. A organização não abrirá exceção e não concederá o direito de inscrição posterior
ao período divulgado.
5.4.1 Este processo de inscrição é de interesse e responsabilidade dos competidores.
5.5. Valor da inscrição: R$ 100,00 (cem reais)
5.6. As inscrições são intransferíveis, portanto, não podem ser trocadas para outro atleta
senão o que realizou a inscrição.
5.7. Desconto para idosos. O evento concede o desconto de 50% sobre o valor de
inscrição ou lote que será praticado no momento. Este desconto destina-se a pessoas
com 60 anos completos ou mais. A idade será confirmada no ato da retirada do kit.
5.8. Desconto para PCD: De acordo com a Lei 12.933/2013, pessoas com deficiente 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.
*Cuidado para não fazer a sua inscrição em categoria errada, a organização não fará
mudanças durante o evento.
*Quando divulgado o resultado caso o nome do atleta ou categoria estejam errados, a
organização não se responsabilizará por isso e não fará nenhuma mudança já que os dois
são digitados pelo próprio atleta durante a inscrição. Não faça a inscrição apenas com o
primeiro nome ou apelido, coloque ao menos o nome e um sobrenome.

6. RETIRADA DO KIT E CONFIRMAÇÃO DO ATLETA
6.1. Documentos obrigatórios. Os atletas deverão apresentar documento original com
foto. Na falta destes documento, o atleta não poderá confirmar sua participação, bem
como retirar o kit.
6.2. Atletas menores de 18 anos. Só poderão participar com uma autorização com firma
reconhecida dos pais ou responsável legal. Na falta de reconhecimento de firma, é
obrigatória a apresentação de documento com foto do responsável, em que a assinatura
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seja exatamente igual à apresentada no formulário de autorização. A autorização e uma
cópia do documento apresentado deverão ficar com a organização. No ambiente de
inscrição no site, as informações devem ser do competidor e não dos pais.
6.3. Retirada do Kit por terceiros. Qualquer pessoa poderá retirar o kit de outro, desde
que tenha consigo uma procuração para tal (ficha de disponível no site), assinada, com
cópia de um documento com foto e comprovante de pagamento do atleta.
6.4. Limite para a retirada do Kit. Existem horários para a retirada do kit que devem ser
respeitados. O não cumprimento destes fará com que o atleta perca o direito de
participar da prova, pois será obrigatório o uso da camiseta do evento para competir.
6.5. A confirmação do atleta se dará na retirada do Kit, oportunidade que o atleta devera
confirmar seus dados e a prova para qual se inscreveu.
6.6. As datas e horários e local para retirada serão amplamente divulgados em canais de
comunicação da FUNEC.
6) CATEGORIAS E IDADES
6.1. Todas as categorias que levam em consideração a faixa etária serão baseadas
em “ANO QUE COMPLETA A IDADE” e não na idade completa ou atual.
6.2. Conferência da idade. Não se engane durante a inscrição, colocar data de nascimento errada, levará o atleta à desclassificação. No ato da retirada do kit a data
poderá ser conferida com a apresentação do documento
7) RESULTADOS
7.1. O Stand Up Paddle do ECO PANTANAL EXTREMO 2021 irá premiar no
final os 5º da categoria Race Pro Masculino, Race Pro Feminino com valor pecuniário.
7.2. Só serão premiadas as categorias que caracterizaram de fato a DISPUTA
(Mínimo 05 participantes na prova da mesma categoria).
7.2.1 Os 1º primeiros colocados gerais de cada categoria conforme as categorias já
citadas serão consagrados CAMPEÕES ESTADUAIS 2021, desde que estejam
filiados à FSMSUP.
7.3. Em caso de empate, o desempate respeitará o seguinte critério: idade, o mais
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velho terá preferencia no desempate.
7.4. O atleta é responsável por conferir o resultado final da prova, qualquer correção só será feita em até 1 horas após a divulgação e poderá recorrer mediante calção de 100,00 (cem reais). Solicitações feitas após este período não serão atendidas.
7.4.1. Caso o recurso seja aceito o valor pago será devolvido.
7.5. O atleta que tiver nome divergente na inscrição terá nome divergente no ranking. A organização não será obrigada a corrigir ou unificar nomes divergentes.
7.6. A organização não aceitará nenhuma reclamação referente ao pódio posterior
ao final da competição. Estando ou não o atleta com razão.
8. PREMIAÇÃO
8.1. DA PREMIAÇÃO

8.1.1 Todos os participantes que finalizarem a prova na categoria a qual se inscreveu
receberão medalhas de participação.

8.1.2 Apenas categorias que caracterizaram de fato a DISPUTA (mínimo de 05 inscritos
por categoria) receberá a premiação por real merecimento, serão agraciadas no final
conforme tabela abaixo:

PREMIAÇÃO POR ETAPAS
Categoria

Sexo

Race Profissional Masculino
Race Profissional Feminino
Race Master/ Super Master Pro Masculino
(40+)
Race Master/ Super Master Pro Feminino
(40+)
Race amador Masculino
Race amador Feminino
Race Master/ Super Master AMADOR Masc.
(40+)

Masc
Fem
Masc

1L
01
01
01

2L
01
01
01

Fem

01

01

Masc
Fem
Masc

01
01
01

01
01
01

Troféus
3L
01
01
01

4L
01
01
-

5L
01
01
-

01

--

-

01
01
01

01
01
-

01
01
-
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Race Master/ Super Master AMADOR
Feminino. (40+)
Open Masculino
Open Feminino
Open Master/ Super Master Masculino (40+)
Open Master/ Super Master Feminino (40+)
Kids Geral (-14 anos)

Fem

01

01

01

Masc
Fem
Masc
Fem
Geral

01
01
01
01
01

01
01
01
01
01

01
01
01
01
01

01
01

01
01

01

01

8.1.4 Devido ao Protocolo de Biossegurança, a premiação seguira o protocolo vigente
para o evento.
8.1.5 A organização não fará envio de premiação pelos correios.
8.2. DA PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA
8.2.1 Os 5º primeiros colocados da categoria Race Pro (Masc. e Fem.) receberão o valor
em dinheiro após o encerramento da prova, conforme tabela abaixo:
CUSTO PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA ECO PANTANAL EXTREMO 2021
Categoria
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral

RACE PROF
RACE PROF
RACE PROF
RACE PROF
RACE PROF
RACE PROF
RACE PROF
RACE PROF
RACE PROF
RACE PROF

Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
1º
2º
3º
4º
5º
TOTAL

Sexo

QUANT.

Valor

Masc
Masc
Masc
Masc
Masc
Fem
Fem
Fem
Fem
Fem

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

R$ 2.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 800,00
R$ 500,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 800,00
R$ 500,00

11.600,00

9. REGRAS GERAIS DO EVENTO e CONSENTIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
DE DADOS PESSOAIS
9.1. A prova possui caráter competitivo e irá disponibilizar um ranking de classificação
geral que irá levar em conta o tempo individual de cada atleta e sua colocação geral em
cada categoria.
9.2. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção
apresentada no sistema online, o participante aceita todos os termos do mesmo e assume
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total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o "TERMO DE
RESPONSABILIDADE" parte integrante deste regulamento.
9.3. Ao participar da prova de Stand Up Paddle do ECO PANTANAL EXTREMO
2021, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem e dos seus dados pessoais, renunciando ao recebimento de qualquer valor, quantia ou indenização ou renda
que vier a ser auferida pela organização técnica e organização geral do evento.
9.4. Os inscritos/ participantes disponibilizam seus dados para os ORGANIZADORES,
para que a qualquer tempo enviem em seus nomes, nos endereço eletrônicos ou físicos
(ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de
correspondência relacionados ao Eco Pantanal Extremo 2021
9.5. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na
ficha de inscrição e pelos seus resultados. Caso haja fraude comprovada, o atleta será
desclassificado da prova, ficando sujeito ainda a sanções legais.
9.6. Seguindo os protocolos de biossegurança para os eventos esportivos, a organizadora
NÃO IRÁ DISPONIBILIZAR QUALQUER ESTRUTURA DE HIDRATAÇÃO
DURANTE O PERCURSO, SOMENTE NA CONCENTRAÇÃO, DEVENDO
TODOS OS PARTICIPANTES SER RESPONSÁVEL POR SUA HIDRATAÇÃO.
Mas haverá serviço de ambulância ou atendimento médico, caso necessário.
9.7. O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova,
devendo estar treinado e gozando de boa saúde. O participante isenta de toda e qualquer
responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os Organizadores, Patrocinadores e/ou
Apoiadores da prova, de quaisquer responsabilidades que possam existir.
9.8. A Direção Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.
9.9. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo participante será
passível de desclassificação.
9.10. Dúvidas ou informações técnicas deverão ser esclarecidas com a Federação Sul
Matogrossense de Stand Up Paddle através do telefone (67) 99987-3310. (Presidente).
9.11. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do
evento, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu,__________________________________________________________________________CPF:
______________________ no perfeito uso de minhas faculdades e gozando de boa saúde para
participação da prova, DECLARO para os devidos fins de direito que:
1.

Estou ciente de que se trata de uma competição de Stand Up Paddle do ECO PANTANAL

EXTREMO 2021 realizada por percurso determinado pela FSMSUP.
2.

Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou ciente que não

existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.
3.

Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências

pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a FSMSUP e
seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE
por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação
nesta PROVA.
4.
5.

Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA.
Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o

regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.
6.

Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do

evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para
FSMSUP, organizadores, colaboradores e patrocinadores.
7.

Autorizo a utilização dos meus dados pessoais pela organização geral e técnica do evento para os

fins previstos na Lei Geral de Proteção de Dados e outros diplomas legais que versam sobre o tema.
Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando
assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo
por consequência da minha participação na prova de Stand Up Paddle do ECO PANTANAL

EXTREMO 2021.
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Corumbá, _____ de _______________de 2021.

_______________________________
CPF

