
1 Etapa Circuito Brasileiro de Cable 2019

1 ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE WAKEBOARD CABLE 2019 - COLOSSO
FORTALEZA
Homologado ABW

O Colosso Fortaleza apresenta a 1 etapa do Campeonato Brasileiro de Wakeboard Cable 2019, evento
homologado ABW1000 e valido como a primeira etapa, reunindo os melhores atletas de Wakeboard
Cable do Brasil. O evento vai além do esporte, celebra a musica e gastronomia, tudo isso misturado com
adrenalina e energia das feras do Wakeboard nacional.

A competição acontecerá no sistema principal do parque (2 torres), nos dias 13 e 14 de Abril de 2019 e
reunirá atletas das categorias Iniciante, Iniciante Feminino, Intermediário, Avançado, Open, Feminino
Open e Pro.

A ABW, organização que representa os atletas e que trabalha em prol do desenvolvimento do esporte



participa do campeonato homologando e organizando a parte esportiva. As inscrições serão realizadas
pelo site da associação e filiados têm 40% de desconto.

Realização: ABW e AWC
Apoio: Mormaii

FILIE-SE!
Antes de se inscrever nesta competição, nós o convidamos a participar do programa de filiação 2018, que
garante uma série de vantagens, neste e em outros eventos. Clique aqui, conheça os detalhes e veja que
quem ganha é você e o esporte que você pratica!Clique aqui e veja lista de inscritos!!

DATA
Sábado, dia 13 de Abril, classificatórias e finais de todas categorias
Domingo, dia 14 de Abril Best Trick (Apenas atletas convidados)

ENTRADA
INGRESSOS: No momento sem ponto de venda, ingressos no dia nas bilheterias do parque.

*ATENÇÃO: Menores de 18 só acompanhados do responsável (Pai ou Mãe),não será permitido a entrada
de menores desacompanhados, com procurações, qualquer tipo de documento ou com qualquer outra
pessoa que não seja o Pai ou a Mãe.
**Atletas inscritos não pagam entrada, não há ingresso para acompanhantes.

CRONOGRAMA PREVISTO CAMPEONATO
Sexta - Feira 12/04
Treino das 8h as 18h (R$ 50,00 valor único para atletas)
Sábado 13/04
Abertura dos portões ao público e atletas as 7:30h
8:30h Início da Competição, fase classificatórias e finais
17:30h Encerramento e premiação
Domingo 14/04
14h Best Trick (Apenas atletas convidados)
16h Festa Pôr do Samba

LINE UP - FESTAS

EM BREVE MAIORES INFORMAÇÕES

COMO CHEGAR:
Colosso Fortaleza

REALIZAÇÃO:
Colosso Wake Park
AWC - ASSOCIAÇÃO DE WAKEBOARD CEARENSE
ABW - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE WAKEBOARD

CHECK IN:
Ao chegar no local no dia do evento, dirija-se ao CREDENCIAMENTO para confirmar presença e retirar
seu kit de atleta com pelo menos 2 horas antes de sua categoria. Para a primeira categoria do dia esteja
com 1 hora de antecedência. A ordem de entrada será divulgada até as 20h do dia anterior da competição
pelo site da abw na pagina do campeonato. Antes de cada categoria será realizado um briefing no pontão
para explicações finais e esclarecimento de duvidas. É sua responsabilidade saber as regras e quando é
sua vez de andar. O cronograma pode sofrer alterações sem aviso prévio, portanto fique atento.

VANTAGENS FILIADOS ABW
40% de desconto na inscrição
Pontuação no Circuito ABW de Wakeboard 2019 Cable, premiando os melhores colocados na última
etapa

CATEGORIAS
Clique aqui e se informe sobre as categorias em 2019! Caso não tenho no mínimo 4 atletas inscrito na
categoria a categoria será cancelada e os inscritos remanejados de acordo com as regras de categoria de
fusão, duvidas inscrição@abw.com.br.
ATENÇÃO: Para andar na categoria Profissional em eventos homologados da ABW, é
obrigatório ser filiado.



Treinos
Não incluso na inscrição

Premiação
Troféu para os 3 primeiros colocados de cada categoria e premiação dos apoiadores

PREMIAÇÃO PROFISSIONAIS:
1º LUGAR: R$ 1.000,00
2º LUGAR: R$ 600,00
3º LUGAR: R$ 400,00

FORMATO DA COMPETIÇÃO
Cada rider terá duas passadas. Cada passada é composta por 3 laps, ou seja, 3 idas e 3 voltas no sistema.
Após a primeira queda, o rider será resgatado e continuará na mesma direção que estava antes de cair a
não ser, que ele caia na curva ou a poucos metros antes dela, na segunda queda o rider tem que nadar
para fora da raia e voltar para o pontão de saida. Dependendo do número e inscritos de sua categoria,
pode haver fases extras (repescagem, semifinal, final). Definições finais de fases e ordem de entrada serão
anunciadas na véspera do evento, pelo site da ABW, até as 20 horas do dia anterior a competição

JULGAMENTO
Os juízes estarão analisando:
INTENSIDADE: o quão alto o atleta faz as manobras
EXECUÇÃO: o quão bem executadas são as manobras (com grab, pouso na base, press nos sliders..)
COMPOSIÇÃO: quanto mais variações de manobras, melhor. Repetir é ruim.

Para TODAS as categorias, o peso dos tipos de manobras serão:
1/3 Slider
1/3 Airtrick
1/3 Kickers

DICAS: Atletas de todos as categorias tem opção de sair do pontão e já entrar no kicker, passar nos
sliders que quiser e mandar air tricks onde quiser. Todas as manobras serão analisadas e julgadas,
portando quanto mais variações e boas execuções você fizer, melhor. A quantidade de manobras não é
fundamental, melhor menos manobras bem feitas do que várias mal executadas e/ou baixas.
Recomendamos não repetir manobra (na mesma passada).

DÚVIDAS FREQUENTES

CARO ATLETA, NÓS QUEREMOS FAZER O MELHOR CAMPEONATO PARA
VOCÊ. PORTANTO, ANTES DE FAZER SUA INSCRIÇÃO, LEIA COM ATENÇÃO.
RESPONSABILIDADE GERA RESPONSABILIDADE.

1. Qual o prazo para eu me inscrever?
As inscrições acabam no dia 10 de Abril às 18h ou quando todas as vagas disponíveis forem
preenchidas. Sua inscrição só será válida após a confirmação de pagamento da taxa no Pagseguro.
Portanto, não deixe para última hora, principalmente se escolher a opção boleto bancário. Atletas cujas
confirmações ocorrerem após o prazo final, não participarão da competição e terão o valor da inscrição
reembolsado, descontando as taxas bancárias e do Pagseguro.

2. Posso me inscrever na hora? Eu sou primo do Daniel Grant...
Não. Nem você, nem o Harley Clifford poderão se inscrever no local, em benefício da boa organização do
evento. Perdeu o prazo do dia 10 de Abril pague a taxa de R$ 200,00 de atraso mais o valor da inscrição e
se inscreva até 12 de Abril as 10h se houver vagas.

3. Preenchi o formulário do site da ABW mas não paguei a taxa do Pagseguro. Estou
inscrito?
Não. A inscrição só é garantida após o pagamento e confirmação do Pagseguro.

4. Quando posso tirar dúvidas sobre os critérios de classificação para as finais?
Antes do início da sua categoria, um briefing será realizado pela organização com todos os atletas, a fim
de esclarecer os critérios, regras e possíveis dúvidas. Esteja atento aos chamados no sistema de som.

5. Posso chegar só na hora da minha categoria?
O atleta deverá fazer o check in e retirar seu kit na tenda da ABW, com no mínimo duas horas de
antecedência da entrada de sua categoria, para a primeira categoria do dia com pelo menos 1 hora de



antecedência. O cronograma esportivo poderá ser alterado pela organização a qualquer momento.
Portanto, chegue cedo e fique atento para participar do briefing antes de entrar na água.

6. O que acontece se eu chegar atrasado na minha categoria?
Se você chegar depois da sua vez, mas enquanto a sua bateria estiver acontecendo, você sofrerá uma
punição na pontuação. A decisão pela punição ou não é exclusiva dos juízes e é incontestável. Portanto,
não bobeie, esteja preparado. Se você chegar depois da sua bateria, já era. Não será possível competir em
outra bateria ou categoria. O valor da inscrição também não será reembolsado.

7. Quando saberei a ordem de entrada das baterias e o horário em que competirei?
Serão divulgadas até as 20h do dia anterior pelo siteno site da ABW. É sua responsabilidade saber
quando é a sua vez de andar.

8. Ainda tenho dúvidas...
Sobre inscrições ou parte esportiva: inscricao@abw.com.br


