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INTRODUÇÃO
O objetivo principal da NELO 510 CUP é que se transforme num instrumento de
fomento e alargamento da modalidade, bem como uma verdadeira “escola de
competição de Canoagem de Mar” com vista à criação de novos valores para a
canoagem madeirense, assim como de promover as condições únicas para a prática
desta especialidade da canoagem na Madeira.

OBJETIVOS
O NELO 510 CUP tem por objetivos:


Captação de um maior leque de adeptos e praticantes da especialidade de
Canoagem de Mar;



Promover a modalidade nos diversos concelhos da R.A.M.;



Promover a prática desportiva ao ar livre;



Valorizar as embarcações de SURFSKI.

EMBARCAÇÕES
As embarcações a utilizar serão apenas e só SS1 NELO 510 SURFSKI.

PARTICIPANTES E INSCRIÇÕES
Todos os participantes podem competir com seu SS1 NELO 510, através de
inscrição realizada pelo Clube pelo qual estão federados, ou então a título individual
de acordo com a sua filiação na Federação Portuguesa de Canoagem.

A classe de participação OPEN destina-se apenas a não federados na modalidade e
que não estejam sob algum tipo de sanção disciplinar desportiva.
Haverá uma taxa de inscrição a definir para cada etapa, caso seja a ARCM a
fornecer a embarcação NELO 510 e a efetuar o transporte da mesma para os locais
da prova.
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Caso seja embarcação própria e o transporte seja feito pelo clube ou pelo
proprietário, esta taxa não se aplica, sendo necessário apenas fazer a inscrição.

CLASSES PARTICIPAÇÃO
A participação na NELO 510 CUP está aberta às seguintes categorias:
CATEGORIAS
Cadetes
Juniores
Seniores
Veteranos
OPEN ≥ 16 anos

MASCULINOS
SS1 NELO 510
SS1 NELO 510
SS1 NELO 510
SS1 NELO 510
SS1 NELO 510

FEMININOS
SS1 NELO 510
SS1 NELO 510
SS1 NELO 510
SS1 NELO 510
SS1 NELO 510

DISTÂNCIAS
A definir pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, sendo dada a
conhecer aquando da divulgação do croqui e ficha técnica de cada uma das etapas.
A distância mínima será de 1Km e a distância máxima de 5Km.

NÚMERO DE PROVAS
A NELO 510 CUP será constituída por um conjunto de provas constantes no
calendário Regional de Provas da Associação Regional Canoagem da Madeira, e que
estarão devidamente identificadas com o nome “NELO 510 CUP”.
O calendário de provas será divulgado atempadamente e estará disponível no site
da ARCM estando as provas da NELO 510 CUP devidamente assinaladas.

TEMPO DE CONTROLO
O tempo de controlo para efeitos de pontuação neste circuito não existe.

CLASSIFICAÇÕES
As classificações individuais e coletivas da NELO 510 CUP serão o somatório de
todas as competições devidamente assinaladas com “NELO 510 CUP” no calendário
da ARCM para a época desportiva em questão.
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Relembramos que para efeitos de classificação na NELO 510 CUP não existe tempo
de controlo, e que pontua a melhor embarcação de cada clube em cada classe de
participação, independentemente de existirem 3 embarcações de 2 clubes ou não.

CLASSIFICAÇÕES POR PROVA
INDIVIDUAL POR PROVA


Em cada prova ou etapa, cada etapa vai somando o número de
pontos respeitante à sua classificação;



A pontuação final será obtida pela soma dos pontos conseguidos em
cada etapa para cada prova;



A classificação de cada participante, por escalão, classe e tipo de
embarcação será atribuída segundo os pontos definidos na tabela
seguinte:
PONTUAÇÃO SS1

CLASSIFICAÇÃO

PONTOS

CLASSIFICAÇÃO

PONTOS

1º

1200

13º

689

2º

1110

14º

665

3º

1027

15º

642

4º

950

16º

619

5º

917

17º

598

6º

884

18º

577

7º

853

19º

557

8º

824

20º

537

9º

795

21º

518

10º

767

22º

500

11º

740

23º

483
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12º

714

…….

….

TABELA 1 – Tabela Pontuação

Consoante tabela 1 do ponto 27 do Regulamento de Canoagem de Mar da
Federação Portuguesa de Canoagem.
Caso se verifique empate pontual após o somatório das etapas da referida prova
ganha o que obtiver melhor classificação na última etapa.

COLETIVA POR PROVA


A pontuação final dos clubes será obtida pela soma dos pontos
conseguidos em cada etapa da prova da sua melhor embarcação por
classe;



Acresce à pontuação coletiva do clube 100 (cem) pontos por cada
atleta participante que conclua a prova;



Em caso de empate ficará à frente o clube:
1. Com mais atletas participantes nessa prova;
2. Com mais primeiros lugares nessa prova.

CLASSIFICAÇÕES NELO 510 CUP
INDIVIDUAL


A classificação individual resulta do somatório de pontos obtidos na
participação das provas da NELO 510 CUP para cada classe conforme
previsto na tabela 1;



A pontuação individual a atribuir em cada prova será conforme tabela
1;



No caso da prova se disputar por etapas, a classificação final
individual será dada pelo somatório da pontuação obtida nas etapas.
Depois de determinada a classificação geral, será distribuída a
classificação por pontos conforme tabela 1;



A cada etapa será atribuída a classificação conforme tabela 1;



Em caso de empate os critérios de desempate serão os seguintes:
1. Tenha participado em mais provas;
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2. Melhor classificação na última etapa.

COLETIVA


A classificação final dos clubes será obtida pela soma dos pontos
conseguidos em cada prova da NELO 510 CUP;



Em caso de empate vence o clube;
1. Com mais participantes no conjunto de todas as
etapas;
2. Que tenha participado em mais provas.

SEGURANÇA
Para além do que está previsto no Regulamento de Canoagem de Mar da Federação
Portuguesa de Canoagem, em todas as provas da NELO 510 CUP é obrigatório o

uso do leash.

PRÉMIOS NELO 510 CUP


Sorteio de uma embarcação SS1 Nelo 510 na última etapa da Nelo 510 CUP
da época desportiva em questão. Será atribuída uma senha por cada
participação nas etapas da NELO 510 CUP aos canoístas que terminem a
prova para efeitos do sorteio;



Troféus aos três primeiros clubes;



Medalhas aos três primeiros classificados de cada classe.



Sorteio de brindes NELO.

PUBLICIDADE
Nas provas a contar para o NELO 510 CUP, as embarcações permitidas são apenas
SS1 NELO 510.

VIGÊNCIA DO REGULAMENTO
O presente regulamento entra em vigor a 1 de janeiro de 2022.
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A ARCM reserva-se ao direito de alterar ou adaptar o regulamento vigente caso as
condições de apoio e financiamento das diversas entidades que apoiam toda a
atividade promovida pela ARCM se alterem.

