Etapa de Faro 2009

ANÚNCIO DE PROVA
1. ORGANIZAÇÂO
1.1. Entidade Organizadora – Federação Portuguesa de Kite - APD
1.2. Estabelece o seguinte Anuncio de Prova para:
1.2.1. A 4ª Etapa do Campeonato Nacional de Kitesurf 2009
1.2.2. Modalidade de Wave
1.2.3. Que será disputada em regime de standing, nos fins de semana 17/18 Outubro até ao
de 21/22 Novembro.
1.2.4. Na Praia da Barrinha de Faro - Ilha de Faro .
2. DIRECÇÃO TÉCNICA DA PROVA
2.1. – A Direcção Técnica da Prova é da responsabilidade da FPKITE, e pela equipa por ela
escolhida.
3. CATEGORIA
3.1. WAVE, todos ao atletas têm que estar inscritos na FPKite-APD, a classificação desta prova
pontua para o Ranking Nacional de Wave .
4. DIVISÕES
4.1. Na prova de WAVE haverá 2 classes:
4.1.1. Masculino – Divisão única
4.1.2. Feminino – Divisão única
5. EQUIPAMENTO
5.1. Não existe restrições relativamente ao equipamento a utilizar nas provas, no entanto a
ORGANIZAÇÃO, aconselha o uso do capacete e colete.
6. TAXAS DE INSCRIÇÃO
6.1.1. A taxa de inscrição: inclui enquadramento desportivo, lanche de mar, seguro de
responsabilidade civil e acidentes pessoais, transporte marítimo desde o clube náutico
até ao local da prova na barinha de Faro.
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6.1.2. Prova de WAVE =20,00 € [vinte euros]
7. LOCAL DE INSCRIÇÃO
7.1. O local das inscrições, será no Site FPKite ou na praia de Faro no Centro Náutico , a partir
das 08:00 sendo as 09:00, a hora limite para as inscrições.
8. PREMIOS
8.1. Haverá Troféus para os 3 primeiros classificados da prova de WAVE de cada classe.
9. PROGRAMA DA ETAPA
9.1. A Direcção técnica da prova FPKite, decidirá no local e em devido tempo, qual o local da
prova de WAVE, e quais as melhores condições para a realização das provas.
9.2. O primeiro skipper´s meeting, para a prova WAVE, terá lugar no Sábado às 10:00 horas.
9.3. É obrigatório a utilização da licra da prova de WAVE, durante o desenrolar de todas as
mangas.
9.4. A ORGANIZAÇÃO e a DIRECÇÃO TECNICA da FPKite reservam o direito de poder realizar
outros tipos de provas após a prova de Wave, caso as condições assim o permitam.
10.PUBLICIDADE
10.1.

Todos os competidores são obrigados a usar o material distribuído pela organização no

acto da inscrição, durante toda a prova de Wave .
10.2.

Não será permitido qualquer tipo de publicidade, sem a autorização da organização.

11.SEGURANÇA
11.1.

Os competidores inscritos na prova vão estar assegurados pelo seguro da FPKite.

11.2.

A ORGANIZAÇÃO e DIRECÇÃO TÉCNICA da FPKite não podem, em qualquer situação,

ser responsabilizados por, perdas, danos, roubo de material, independente da forma e das
circunstâncias em que esses factos possam ocorrer.
11.3.

Para minimizar riscos, os competidores deverão utilizar, coletes, e caso as condições o

justifiquem, um capacete de protecção.

