Regulamento desportivo
FUN & SESSION Kayaksurf e Waveski – Santa Cruz Ocean Spirit 2018
21 de julho de 2018 – Santa Cruz

Artigo 1º
(Organização)
A organização do Kayaksurf e Waveski Special Event by Federação Portuguesa de
Canoagem resulta de uma parceria do Festival Internacional de Desportos de Ondas
Santa Cruz Ocean Spirit 2018 (Promotorres, E.M.), Federação Portuguesa de
Canoagem e Kayaksurf.net.

Artigo 2º
(Data, local e realização)
O FUN & SESSION Kayaksurf e Waveski decorrerá em Santa Cruz, no dia 21 de julho
de 2018 integrado no calendário desportivo do Festival Internacional de Ondas Santa
Cruz Ocean Spirit 2018.

Artigo 3º
(Horários)
Os horários diários da prova são da responsabilidade do diretor técnico da prova, que
assim define todo o seeding juntamente com a equipa técnica e diretor desportivo do
Santa Cruz Ocean Spirit. Os horários serão divulgados aos participantes com a possível
antecedência. A prova deverá estar terminada pelas 16h00.

Artigo 4º
(Atividades paralelas não competitivas)
Qualquer dinâmica e atividade de animação não competitiva direcionada a visitantes e
convidados, paralela ao calendário oficial do Santa Cruz Ocean Spirit, não deverá
interferir com as provas desportivas.
Artigo 5º
(Escolha do local de prova)
Em caso de ocorrer simultaneamente outra prova do calendário desportivo do Santa
Cruz Ocean Spirit, a escolha do pico principal atende às prioridades definidas no
regulamento geral do festival, abaixo transcritas.
Sem prejuízo da necessidade de decisão final do diretor desportivo do Santa Cruz
Ocean Spirit, esta escolha é decidida juntamente com os diretores de prova e diretores
técnicos com a maior antecedência possível.
1º Provas Internacionais;
2º Prova com maior número de atletas participantes;
3º Prova com maior necessidade de avançar com maior número de heats;
4º A prova que tiver mais adiantada no seeding;

Artigo 6º
(Inscrições)
A inscrição é feita no site oficial do Santa Cruz Ocean Spirit, mas também no dia e local
da prova no Secretariado do Santa Cruz Ocean Spirit, até uma hora antes do início do
evento.
A inscrição é gratuita para os participantes federados na Federação Portuguesa de
Canoagem.
A inscrição terá um custo de cinco euros para os participantes não federados de forma
a usufruir do seguro da organização.

Artigo 7º
(Desenvolvimento)
Evento FUN
Decorrerá na altura em que as condições de mar estejam mais fáceis de entrada e de
saída.
A entrada na água é simultânea para todos os participantes, sendo o tempo estimado
de prova de 45 minutos. O restante tempo é aberto a freesurf.
Serão atribuídos 4 troféus: Best Wave + Best Rookie + Best Wipeout + Best CLUB

Evento SESSION
A abertura de cada um das disciplinas (kayaksurf e waveski) está condicionada ao
mínimo de oito participantes inscritos.
O tempo estimado para a prova é de 45 minutos para cada disciplina (kayaksurf e
waveski).
O prize money é de 500 euros a distribuir pelos três primeiros classificados de cada
disciplina (125€ + 75 € + 50 €).
Cada participante só pode escolher uma destas disciplinas.

Artigo 8º
(Situações omissas)
As situações omissas ou dúvidas suscitadas na interpretação deste regulamento serão
objeto de análise pela organização.

