
II TAÇA SUPBA

Competição comemorativa ao 

Campeonato Baiano de VA’A. 

 

1. LOCAL e DATA  

Data: 9 de abril de 2017. 

Local: Percurso na Baia de Todos os Santos, Barra, com largada e chegada em frente ao 

Yacht Clube da Bahia.  

2. REGRAS  

A competição será regida pelas 

4. INSCRIÇÕES  

Equipes já inscritas na II Taça SUPBA precisam confirmar a participação enviando e

para supba@outlook.com

equipe e nomes e e-mails dos participantes.  

Equipes não inscritas na II Taça SUPBA podem realizar a inscrição pelo e

supba@outlook.com informando o nome do nome do clube, equipe e nomes e e

participantes.  Será cobrada uma taxa de participação

8/04/2017. 

Nesta prova não serão entregues kits com camisa e viseira. Cada equipe poderá utilizar o 

seu próprio uniforme.   

As provas de VA’A serão válidas como 1° etapa do Campeonato Baiano de Canoagem 2017. 

A inscrição da canoa OC6 não dá direito à utilização do equipamento, que deverá ser 

reservado diretamente com o proprietário da embarcação. 

5. CATEGORIA 

OC6 Mista, mínimo de 3 mulheres por canoa, sem divisão por idade. 

 

 

 

TAÇA SUPBA – PROVA OC 6 MISTA

 

Competição comemorativa ao 3° aniversário do site SUPBA.com.br, válida 

VA’A.  

BRIEFING 

 

 

Percurso na Baia de Todos os Santos, Barra, com largada e chegada em frente ao 

A competição será regida pelas regras da ABVAA, CBVAA e instruções deste 

Equipes já inscritas na II Taça SUPBA precisam confirmar a participação enviando e

supba@outlook.com até o dia 8/04/17, 18h. O e-mail deve ter o nome do clube, 

mails dos participantes.   

Equipes não inscritas na II Taça SUPBA podem realizar a inscrição pelo e

informando o nome do nome do clube, equipe e nomes e e

participantes.  Será cobrada uma taxa de participação, que deverá ser paga até o dia 

Nesta prova não serão entregues kits com camisa e viseira. Cada equipe poderá utilizar o 

As provas de VA’A serão válidas como 1° etapa do Campeonato Baiano de Canoagem 2017. 

A inscrição da canoa OC6 não dá direito à utilização do equipamento, que deverá ser 

reservado diretamente com o proprietário da embarcação.  

o de 3 mulheres por canoa, sem divisão por idade.  

PROVA OC 6 MISTA 

3° aniversário do site SUPBA.com.br, válida 1° etapa do 

Percurso na Baia de Todos os Santos, Barra, com largada e chegada em frente ao 

e instruções deste Briefing. 

Equipes já inscritas na II Taça SUPBA precisam confirmar a participação enviando e-mail 

mail deve ter o nome do clube, 

Equipes não inscritas na II Taça SUPBA podem realizar a inscrição pelo e-mail 

informando o nome do nome do clube, equipe e nomes e e-mails dos 

, que deverá ser paga até o dia 

Nesta prova não serão entregues kits com camisa e viseira. Cada equipe poderá utilizar o 

As provas de VA’A serão válidas como 1° etapa do Campeonato Baiano de Canoagem 2017.  

A inscrição da canoa OC6 não dá direito à utilização do equipamento, que deverá ser 



6. BRIEFING  

Dia 9/05/2017, às 7:15h na Ponte de Embarque  do Yacht Clube da Bahia. O capitão de 

cada equipe deverá desembarcar na Ponte e será encaminhado para o briefing. Após o 

briefing, uma embarcação motorizada do Yacht Clube da Bahia será disponibilizada para 

levar cada capitão em sua canoa.  

7. LARGADA  

A largada será dada assim que o briefing for finalizado.  

Linha de largada entre o barco da Comissão da Prova, portando uma bandeira laranja e 

uma bóia inflável vermelha, com os competidores alinhados. A largada será sinalizada pela 

Comissão da Prova e seguirá as regras da CBVAA.  

A ) Bandeira de 5 minutos (amarela) – Anuncia o posicionamento das canoas em suas 

respectivas raias. 

B ) Após o período de 5 minutos a bandeira será agitada por 5 segundos e baixada. 

C ) Ergue-se a bandeira vermelha. 

E ) Largada em 5 segundos é sinalizada  baixando a bandeira vermelha e levantando 

erguendo a bandeira verde. Segue-se sinal sonoro produzido por uma corneta, pistola ou 

equivalente. 

F ) Uma canoa desgovernada não terá direito à protestar por nova largada. 

G) Nenhuma canoa poderá largar após 05 (cinco) minutos a partir do sinal de largada8.  

8. PERCURSOS  

Largada em frente ao Yacht Clube da Bahia.  

Montagem de bóia inflável amarela em frente ao Yacht Clube da Bahia (BÓIA 1), ombro 

direito.  

Montagem de bóiainflável amarela nas proximidades do Mahi Mahi (BÓIA 2), ombro 

esquerdo.  

Montagem do  Boião Encarnado (vermelho)do Farol da Barra, ombro esquerdo.  

Montagem de bóia inflável amarela em frente ao Yacht Clube da Bahia (BÓIA 1), ombro 

direito.  

Chegada no  Yacht Clube da Bahia, entre o barco da Comissão da Prova, portando uma 

bandeira laranja, e uma bóia inflável vermelha.  

Ilustração no ANEXO I.  

Distância: 5 Km  

9. LINHA DE CHEGADA  

Linha de chegada entre o barco da Comissão da Prova, portando uma bandeira laranja, e 

uma bóia inflável vermelha. 

 



10. PREMIAÇÃO  

As três primeiras equipes serão premiadas com medalhas.  

A premiação será realizada na Galeria Vivá, localizada em frente ao Forte Santa Maria, no 

Porto da Barra, logo após a chegada da última canoa.  

11. ALTERAÇÕES 

 A Comissão Organizadora poderá alterar, a seu critério, a programação e ou os percursos 

da competição com base em fatores meteorológicos ou de qualquer outra natureza, 

tendo, para tanto, o horário de término do briefing como prazo limite.  

12. PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO  

Os protestos e pedidos de reparação deverão ser encaminhados à direção da prova até 30 

minutos após o encerramento da regata e serão julgados e avaliados de acordo com os 

critérios que normatizam o esporte 

13. SEGURANÇA  

• É obrigatório o uso do colete salva vidas; 

• É permitida a utilização dos coletes “de cintura”. 

14. RESPONSABILIDADE  

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. A Autoridade Organizadora não 

aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte relacionados 

diretamente com a série de regatas, durante ou depois de completado o evento.  

15. USO DE IMAGEM  

O competidor, ao se inscrever no evento, permitirá o uso da sua imagem para promoções 

e divulgações do evento na mídia, filmes e fotos. 

16. INFORMAÇÕES 

Contato: Nicole Saback (71) 99695-6281 – supba@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I – PERCURSO 

 

 


