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2. INTRODUÇÃO
O SUP - Passeio do Inferno é uma prova de Stand Up Paddle, organizado pela 3Iron Sports com
apoio da União das Freguesias de Cascais e Estoril e da Câmara Municipal de Cascais.
O Secretariado da prova, estará aberto no sábado, 21 de Maio, na Praia da Ribeira, com o
passeio a ocorrer no mesmo dia.

Contactos:
●

Email: passeio.inferno@3ironsports.com

●

Site: stand-up-paddle.com
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3. DATAS E HORÁRIO

Horário
08:00 às 09:15
09:15
09:30 às 13:00

Sábado, 21 de Maio
Acreditação no secretariado (Alterações ou inscrições de última hora)
Briefing SUP - Passeio do Inferno
SUP - Passeio do Inferno
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4. INSCRIÇÕES

Online
Condições

Última hora

Até 30 Abril

Até 20 Maio

21 Maio

30€

35€

40€

Aluguer de Material
35€*

(vagas limitadas)
(valor acrescido ao da inscrição)

As inscrições deverão ser efetuadas no site da prova, em stand-up-paddle.com, até às 23:59 do
dia 20 de Maio de 2022.
No ato da inscrição, aos valores acima referidos na tabela será acrescido a cada transação um
custo, dependente da forma de pagamento (Referência Multibanco; MBWAY; VISA).
Após esta data, as inscrições serão consideradas de última hora e apenas poderão ser
concretizadas no dia 21 de Maio (sábado) no secretariado da prova.
O número de vagas pode terminar antes da data e horário indicado caso seja atingido o limite
estipulado pela organização, quer por questões de segurança ou normal funcionamento da prova.
As inscrições são pessoais e intransmissíveis.
No caso de pedido de cancelamento, não há devolução do valor das inscrições.
Apenas são aceites alterações da inscrição se feitas:
●

via email até ao dia 20 de Maio;

●

presencialmente no dia 21 de Maio, durante o período de funcionamento do secretariado

A organização não se responsabiliza pela participação e possíveis lesões/acidentes de uma
pessoa que integre indevidamente o evento em substituição de um atleta inscrito.
O valor de inscrição inclui:
● Participação no passeio
● Seguro de Acidentes Pessoais
● Medalha de finisher
*A opção de aluguer de material tem um número de vagas limitadas.
O custo do aluguer é acrescido ao de inscrição, e cobrado pelo parceiro oficial do evento. Ao
solicitar-se a opção de aluguer de material no formulário de inscrição, a pessoa inscrita está a
autorizar a organização a transmitir os seus dados (nome e e-mail) ao parceiro oficial que se irá
responsabilizar pela gestão e cobrança do aluguer do material.
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Passeio do Inferno
Idade mínima

15 anos

Idade máxima

—
12'6'', 14’ e ALL ROUND (pranchas com
menos de 12’6’’).

Pranchas

Tempo limite para Acreditação

09:15

Partida

09:30

Tempo limite

210 min

Mínimo Participantes

—

Máximo Participantes

100

Partida

Em terra

Meta

Em terra

Voltas

1 volta

a. A idade mínima contabilizada é definida pela idade que o atleta tem no dia 31 de Dezembro
do ano corrente.
b. Os remadores terão de apresentar documentos de identificação caso a organização o
exija.
c. A organização assegurará todo o apoio e segurança necessários para a realização e
acompanhamento da prova. Para tal, a organização contará com o apoio da Câmara
Municipal de Cascais, Capitania de Cascais, Polícia Marítima, Corporação de Bombeiros,
ISN, motas de água para evacuação médica e suporte de vida, embarcação da
organização e dos canoístas necessários. A organização garantirá o acompanhamento do
evento por posto médico.
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d. A organização não se responsabiliza por danos ou acidentes que os participantes sofram
ou causem no decorrer da prova decorrentes de má conduta, negligência ou violação pelo
próprio de qualquer das regras de segurança previstas para a competição.
e. A organização reserva-se ao direito de impedir a participação na prova ou de recolher
durante o percurso todos os indivíduos que não apresentem condições técnicas e físicas
para terminar a prova em segurança.
f.

A organização reserva-se ao direito de retirar algum participante da água para garantir a
sua segurança e sempre que suceda uma das seguintes condicionantes:
-Demonstração de fadiga extrema, desidratação, hipotermia, ritmo extremamente
lento, ou qualquer outro sinal que impeça o atleta de participar com normalidade.
-Atletas que não sigam as indicações de segurança da organização.
-Condições atmosféricas e de mar adversas.

g. A organização reserva-se ao direito de impedir a participação na prova ou de recolher
durante o decorrer da mesma todos os indivíduos que tenham conduta antidesportiva,
coloquem em risco a segurança ou desrespeitem os restantes participantes, público ou
membros da organização e arbitragem. A tentativa de participação numa prova na qual
não esteja inscrito é penalizada com a suspensão do atleta para as edições seguintes.
h. Os

responsáveis

por

cada

inscrição

(efetuada

exclusivamente

online

em

stand-up-paddle.com) terão de confirmar (através da escolha dessa opção sem a qual o
processo de inscrição não será finalizado) que cada atleta a ser inscrito aceita as
condições deste regulamento e do termo de responsabilidade cujo texto reproduzimos de
seguida.
“Ao inscrever-se neste evento o atleta reconhece que participar em eventos
desportivos desta natureza pode ser potencialmente perigoso e que está ciente de
que poderão ocorrer acidentes. Declara também ser possuidor de condição física
necessária à participação e conclusão da prova em que se inscreveu, nela
participando de livre vontade e com total conhecimento do seu regulamento e
obrigações daí decorrentes, responsabilizando-se pela sua participação e não
imputando responsabilidades a pessoas, empresas ou entidades, envolvidas directa
ou indirectamente na organização ou promoção do evento, por quaisquer danos
pessoais ou materiais que venha a sofrer no decorrer da sua participação. Dá também
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a sua autorização para que a entidade organizadora ou promotora do
evento utilize o seu nome e imagem em fotos, vídeos ou outros meios de transmissão
de imagens.”

A aceitação do termo de responsabilidade com a aceitação deste regulamento no
momento do ato de inscrição online é obrigatório e substitui o termo de responsabilidade
em papel.
O preenchimento e assinatura do termo de responsabilidade em papel é obrigatório para
as inscrições de última hora efetuadas no dia e local da prova.
i.

Em caso de necessidade e de acordo com o nº de inscritos e condições meteorológicas e
do mar, a organização poderá optar por realizar partidas separadas por género.

j.

A organização reserva-se ao direito de cancelar/suspender a prova (por motivo de
condições meteorológicas extremamente adversas ou por outros motivos de força maior).
Nestes casos a organização tentará remarcar a prova para uma nova data conveniente à
sua realização. Se a prova for reagendada para uma data que ultrapasse 30 dias sobre a
data original, os atletas que tenham levantado o seu kit de atleta no dia de prova original,
poderão solicitar um voucher do valor total da inscrição para a edição seguinte.

k. A organização reserva-se ao direito de ajustar as distâncias das provas em caso de
necessidade extrema (condições meteorológicas extremamente adversas ou por outros
motivos de força maior), e ainda, de acumular várias provas numa só, podendo por isso
alterar a distância inicial da prova não realizada no seu horário original.
l.

A organização reserva-se ao direito de alterar os percursos.

m. Todos os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Diretor de Prova
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6. PERCURSO E PROVA
Percurso de 1 volta de 8 km, seguindo a direção Baía de Cascais - Farol de Sta. Marta - Boca
do Inferno - Praia do Tamariz - Baía de Cascais.
Tanto a chegada como a partida são feitas fora de água.
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7. REGRAS GERAIS
a. Todas as boias sinalizadoras do percurso devem ser contornadas de acordo com o
indicado (tanto no mapa da prova como na explicação durante o briefing que antecede o
passeio).
b. A chegada será feita fora de água, tendo o atleta que cruzar a linha da meta instalada a
cerca de 10m da linha de água, com o remo na mão. Só é considerado o tempo quando o
atleta transpõe com o tronco a linha perpendicular imaginária à linha de meta presente
debaixo do pórtico de meta, podendo abandonar a sua prancha na beira da água.
c. A partida será em formato “beach start” (partida em massa).
d. Só é permitida a utilização de remos de uma pá.
e. Os competidores devem estar de pé enquanto remam.
f.

Nas zonas de rebentação é permitido remar de joelhos.

g. Em situações excepcionais de condições de vento ou mar de extrema dificuldade o Diretor
de Prova poderá permitir que os participantes remem de joelhos.
h. Não são permitidas quaisquer ajudas externas, isto inclui o uso de barbatanas, motor, ou
formas de captar vento como sejam velas, roupa larga, etc. É, no entanto, permitido o uso
de chapéu para proteção solar.
i.

As linhas de partida e de meta devem estar definidas com bóias ou bandeiras de
sinalização.

j.

É obrigatório o uso da pulseira fornecida pela organização ao longo de todo o percurso.
Nenhum participante terá a sua chegada validada se não se encontrar identificado.

k. Qualquer juiz/árbitro de competição está habilitado para retirar de prova qualquer atleta
que não esteja identificado ou cuja identificação não esteja visível.
l.

É obrigatória a utilização de leash em todas as provas de mar e rio, excepto nas provas de
ondas.

m. Está expressamente proibido o uso de headphones, auriculares ou qualquer outro tipo de
equipamento que possa impedir o competidor de ouvir a sinalização sonora.
n. Qualquer comportamento antidesportivo, tais como mudanças de trajetória com o intuito
de bloquear outros participantes numa ultrapassagem iminente, contacto físico flagrante,
implicará a desclassificação do atleta.
o. Todos os participantes, ao fazer a inscrição, aceitam o presente regulamento e em caso de
dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a
Organização.
p. A utilização de embarcações por parte das Organizações, não pode de maneira alguma
interferir no desenrolar do evento (a não ser que seja por uma emergência), seja pela
criação de esteiras que desequilibrem os competidores, seja a indicar um qualquer caminho, seja
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a proporcionar uma ondulação que permita ser surfada. Excepto por motivos de
emergência, sempre que seja necessário aproximar-se dos competidores, deverá fazer-se a uma
velocidade inferior a 3 nós.

8. PRÉMIOS
Todos os atletas que terminarem a prova recebem uma medalha de participação.
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