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GERAL
∙ Os participantes deverão, antecipadamente, realizar as suas inscrições 
diretamente nos ginásios onde frequentam, ou através da plataforma online 
criada para este efeito;
∙ Esta atividade é dirigida a homens e mulheres, com idade mínima de 16 anos, 
não havendo qualquer tipo de categorização a nível do género ou da faixa etária;
∙ As provas terão como meta uma distância de 500m, onde os participantes terão 
que cumpri-la no menor tempo possível;
∙ As provas realizadas no dia 7 e 14 de agosto, a partir das 9h30 e serão de caráter 
quali�catórias, selecionando os participantes que obtiverem os melhores tempos 
para a grande �nal, a ser realizada no dia 21 de agosto ainda com horário a de�nir. 
∙ O número de participantes selecionados para a �nal será anunciado com a 
proximidade do evento, pois este dependerá do número total de inscritos
∙ Ao participar deste evento o participante assume que se encontra em perfeito 
estado de saúde, para a atividade em questão;
∙ Haverá prémios para os vencedores, prémios esses que serão posteriormente 
revelados. 

MOMENTO DA PROVA
∙ Os participantes deverão comparecer no local da prova, munidos de vestuário e 
calçados apropriados para a atividade em questão;
∙ Os participantes deverão se apresentar no local da prova, munidos do Cartão de 
Cidadão, de forma atempada e deverão estar atentos às chamadas dos técnicos de 
prova;
∙ Ao ser convocado para a prova o participante deverá dirigir-se ao remo indicado, 
seguindo instruções do técnico de prova;
∙ Ao sentar no remo o participante terá até 30 segundos para se ajustar ao acento 
e ajustar os pés às plataformas de apoio;
∙ Ao sinal do técnico de prova o participante iniciará a sua ação e tentará cumprir 
os 500m de distância no menor tempo possível.
∙ Ao atingir os 500 metros o técnico de prova dará por encerrado o desa�o, 
registando o tempo atingido;
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∙ Todos os dados recolhidos no processo de inscrição serão mantidos e tratados 
de uma forma segura e destinam-se ao desenvolvimento natural do evento 
nomeadamente; validação do seguro efetuado para todos os participantes no 
evento, lista de inscritos e elaboração de tabelas de resultados/classi�cações. 
∙ O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e 
incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem captada nas �lmagens 
que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças 
comunicacionais de apoio.
∙ Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente regulamento 
serão resolvidos pelos técnicos de prova presentes
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