1ª ETAPA CIRCUITO
NACIONAL
WAKEBOARD EM
CABLE
BOLETIM INFORMATIVO Nº1

1.

LOCALIZAÇÃO

Este evento ira ocorrer no cablepark furia.pt em santa comba concelho de paredes.
Coordenadas GPS: 41.113782, -8.397485
A saída mais conveniente é a saída nº 14 Aguiar de sousa CREP, para uma pequena
visualização da viagem:
https://goo.gl/maps/rkKyp

2.

INSCRIÇÕES
I.

PROCEDER A INSCRIÇÃO
i. Inscrição no Formulário:
www.furia.pt/site/inscricoes/
ii. No local, entre as 10:00h e as 11:00h de Sábado (período
extraordinário limitado ao número de inscritos existentes)

II.

A INSCRIÇÃO OBRIGA O ATLETA A ESTAR FILIADO NA FEDERAÇÃO
PORTUGUESA DE MOTONÁUTICA (COM LICENÇA DESPORTIVA 2015 E
POSSUIDOR DO SEGURO DESPORTIVO DA C ONFEDERAÇÃO DO
DESPORTO ).

III.

PREÇO DAS INSCRIÇÕES :
i. WAKEBOARD OU WAKESKATE 40€
ii. WAKEBOARD E WAKESKATE 60€

IV.

O PREÇO DA INSCRIÇÃO INCLUI O JANTAR DE SÁBADO.
i. ACOMPANHANTES TERÃO 1 CUSTO DE 10€ POR PESSOA

V.

NO PERÍODO NORMAL POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA
A CONTA :
Destinatário: FURIA.PT
Nib: 003505080000040700011
e enviar comprovativo com nome no descritivo para comercial@furia.pt.
(a furia.pt tem que conseguir identificar quem procedeu ao pagamento!)
- No período extraordinário (entre as 10:00h e as 12:00h de Sábado, no local da
competição) em NUMERÁRIO.

3.
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WAKEBOARD

- INFANTIS

(mista)

até 9 anos de idade

RAPAZES
E
RAPARIGAS

(mista)

- JUNIORES - MASCULINO

10 aos 14 anos de idade

15 aos 18 anos de idade

- JUNIORES - FEMININO

- OPEN - MASCULINO

sem restrição de idade

- OPEN - FEMININO

- MASTERS - MASCULINO
- MASTERS - FEMININO

a partir dos 30 anos de idade

- VETERANOS - MASCULINO

a partir dos 40 anos de idade

- VETERANOS - FEMININO

WAKESKATE

OPEN MASCULINO
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OPEN FEMININO

Sem restrição de idade

RAPAZES
E

(mista)

Até 14 anos de idade

RAPARIGAS

Para alem das categoria existentes será aberta uma

nova categoria de

promoção tendo as seguintes limitações (em Cable):
- Idades dos 19 aos 29 anos;
- Categoria mista;
- Manobras invertidas: apenas permitidas com rotação máxima de 180 Front Side (não
permitidos Mobes nem Half-Mobes);
- Manobras rotações: apenas permitidas até 360.

Exemplos de manobras invertidas permitidas: Tantrum, BackRoll, FrontRoll, Raley,
Scarecrow, Backroll to Revert.
Exemplos de manobras invertidas não permitidas: Tantrum to blind, Roll to blind,
CrowMobe, Mobious, MobyDick, Blind Judge.
Exemplos de manobras de rotação permitidas: todos os 180 e todos os 360.
Exemplos de manobras de rotação não permitidas: qualquer 540 ou rotação superior.

4.

REGULAMENTO

http://furia.pt/site/regulamento-1a-etapa-circuito-nacional-de-wakeboardem-cable/

5.

HORÁRIO
6ª-feira
Treinos
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Sábado
Abertura do secretariado
11:00h – Fecho das inscrições
12:30h – Divulgação da ordem de saída
12:45h – Briefing com os atletas
13:00h – Início da competição (eliminatórias)
20:00h – Fim das eliminatórias
21:00h – Jantar
Pode variar, estando dependente do número de atletas inscritos.

Domingo
10:00h – Reinício da competição
15:00h – Fim da competição
16:00h – Entrega de prémios
Como devem entender este horário é estrutural pelo que sofrera alterações directas
aos numero de participantes.

6.

OBSTÁCULOS

O percurso terá 3 obstáculos.
Uma BOX e Dois KICKERS

7.

PERCURSO DA COMPETIÇÃO

O formato das RONDAS dos atletas terá as seguintes características:
- 1 RONDA = 2 PASSAGENS;
- 1 PASSAGEM = (ida e volta) + (ida e volta), conforme figura abaixo;
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- Para efeitos de avaliação, pontuação e consequente classificação, apenas
é considerada a melhor PASSAGEM das duas (avaliação feita pelos juízes);
- O sistema é parado no final de cada ida e volta devido à curta distância
entre os kickers e o final (e início) do percurso.
- As paragens acima referidas são de mínima duração: 10 segundos no caso
de o atleta chegar ao final (também início) do percurso e ou do tempo de
puxar o atleta do local de uma queda até ao ponto de nova partida (início
do percurso) para iniciar a PASSAGEM seguinte (no caso da queda ocorrer
na primeira PASSAGEM);
- Quedas definem o fim das PASSAGENS em curso, ou seja, quando ocorre
na primeira passagem, esta termina e o atleta passa imediatamente para a
segunda PASSAGEM e quando ocorre na segunda PASSAGEM, a RONDA do
atleta termina.

8.

TREINOS

Sexta-feira será dia de treinos, tendo inicio as 9h da manha e terminando as 20h cada
ronda terá um período de 15 minutos e um custo de 10€, cada inscrito poderá se
inscrever numa única ronda, no caso de não haver inscrições suficiente para a
totalidade das rondas, será aberta novas inscrições para treino.
Para se inscrever, deverá faze-lo online em http://furia.pt/site/cable-2/

9.

ALOJAMENTO

O alojamento ficará a responsabilidade de cada um dos inscritos, a furia.pt
disponibiliza uma área de campismo gratuita para todos os interessados.
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