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I. Introdução
A ABW (Associação Brasileira de Wakeboard) é o órgão Brasileiro responsável pelo
esporte competitivo chamado wakeboard. Vinculada a CBEAW (Confederação
Brasileira de Esqui Aquático e Wakeboard), é uma organização sem fins lucrativos e
tem por objetivo ajudar a introduzir pessoas ao esporte, promovendo e criando
condições adequadas e justas para competições, homologando eventos e educando
o público sobre o esporte.
As regras aqui expostas regulam todos os campeonatos e eventos por nós
homologados. A Associação Brasileira de Wakeboard (ABW) é uma associação cujos
dirigentes são eleitos por seus membros. Todos os membros são encorajados a
participarem e a terem suas idéias e impressões discutidas em reuniões freqüentes
para que a associação sirva melhor a todos. Qualquer filiado interessado pode
participar de nossas reuniões. As regras e informações aqui expostas podem ser
atualizadas a qualquer momento que a diretoria da ABW achar necessário. Até que
uma nova edição anual ou modificação destas regras sejam publicadas, as regras
vigentes permanecem válidas. Sugestões e melhorias podem ser enviadas a ABW para
que sejam postas em discussão e incluídas na próxima atualização. Qualquer
alteração destas regras só será válida sete dias após a publicação. É responsabilidade
de todos atletas participantes de campeonatos homologados pela ABW e de todo o
pessoal envolvido na organização estarem familiarizados com todas as regras. Neste
livro, em todo lugar que uma palavra no masculino for usada, o mesmo significado se
estende para o feminino, quando aplicável.
II. Informações Gerais
1. Segurança
a) O primeiro e mais importante fator em todos os eventos e campeonatos
homologados pela ABW é a segurança. Todos atletas devem obrigatoriamente usar
capacete e colete salva-vidas aprovados pela ABW, caso contrário será
desclassificado da competição. Isso vale tanto para os dias de competição como
para os treinos oficiais.
b) Nas competições homologadas pela ABW sempre haverá uma pessoa responsável
por supervisionar as medidas de segurança a serem tomadas em caso de acidente.
Essa pessoa não necessariamente tem que ser da ABW. A nomeação do responsável
será feita pela ABW juntamente com o organizador do evento.
c) O juiz chefe, juntamente com o organizador do evento, irá checar o local de
competição para garantir que o local é o mais seguro possível para todos,
especialmente se o local for construído especificamente para o evento. O juiz chefe
também irá avaliar todos os obstáculos antes do início da competição para checar
sua segurança.
d) Uma equipe de socorro deve estar presente durante toda realização do evento. Se
necessário, um barco de resgate com maca deve estar disponível. Para eventos em
piscinas, o barco de resgate não é necessário.
e) Todos atletas participam ao seu próprio risco. É esperado que os atletas estejam
atentos aos riscos da prática do wakeboard e desempenhem dentro de suas
habilidades.
2. Interpretação das Regras – Responsabilidade
Questões sobre interpretações, intenções e conflitos às regras deste manual são
responsabilidade da direção da ABW, e do juiz chefe do evento.
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3. Horários de Competição – Preparação
Todos os atletas devem estar presentes no local do evento 30 minutos antes do horário
previsto para o inicio da competição. A organização se reserva ao direito de alterar o
cronograma do evento a qualquer momento. As mudanças podem ocorrer devido a
mudanças do clima, interesses da mídia, manutenção de equipamentos, questões de
segurança, etc. As alterações serão divulgadas sempre da melhor maneira disponível
no momento. Não é responsabilidade da organização informar pessoalmente cada
atleta. Recomenda-se estar atento durante todo evento para eventuais mudanças.
4. Controle antidoping
Todos atletas inscritos em competições da ABW ou da CBEAW concordam em se
submeter a controle anti-doping, nos moldes exigidos pela IWWF (International Waterski
and Wakeboard Federation)
III. Conduta
As regras oficiais de conduta e comportamento deverão ser cumpridas pelos atletas
em todas as competições homologadas pela ABW, antes, durante e depois do
evento. Serão consideradas condutas
anti-desportivas ou passíveis de
desclassificação:
a) Qualquer ação inadequada que possa causar perigo para qualquer pessoa no
local do evento, seja ela participante da competição ou não.
b) Quaisquer condutas inadequadas, que possam causar danos ao local do evento,
aos patrocinadores ou a outros apoiadores.
c) Qualquer xingamento, ou uso de linguagem vulgar em público, seja ela verbal ou
por qualquer tipo de mídia social, antes, durante ou depois do evento, feita por um
atleta a outros participantes, à direção da ABW, aos organizadores do evento, aos
juízes, aos patrocinadores ou aos espectadores.
d) Recusa em realizar manobras, simular contusão ou outro problema de saúde com
intuito de atrasar a competição em benefício próprio ou de outros atletas.
e) Recusa em dar entrevistas ou atender a mídia.
f) Competir sem estar devidamente inscrito ou com obrigações financeiras pendentes
(pagamento da inscrição ou filiação).
g) Exibir logomarcas ou qualquer outro tipo de propaganda (comercial, política ou
religiosa) não autorizada pela organização do evento.
h) Recusar-se a participar da cerimônia de premiação.
i) Recusar-se a utilizar a lycra do evento ou adulterá-la, incluindo ou excluindo
logomarcas.
j) Consumo exagerado de bebidas alcoólicas ou qualquer consumo de substâncias
proibidas por lei, no evento ou nas redondezas, mesmo depois de terminada a sua
participação.
Danos materiais ao local do evento ou hotel oficial do evento serão punidos com
desclassificação. As despesas decorrentes serão responsabilidade do atleta envolvido.
Toda e qualquer infração poderá ser punida pela desclassificação dos atletas
envolvidos. No caso de a infração ser cometida por um não-atleta, o responsável pelo
evento tem o direito de banir esta pessoa do local. Qualquer desclassificação deverá
ser coordenada pelos responsáveis da ABW ou pelo juiz chefe.
IV. Equipamentos
1. Somente pranchas de wakeboard (ou wakeskate, se aplicável) devem ser usadas
em eventos competitivos de wakeboard. Todas as pranchas de wakeboard devem
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flutuar. As botas ou fixações para os pés devem orientar o atleta numa posição “de
lado”.
2. O colete salva vidas deverá fazer com que o atleta flutue caso ele esteja
inconsciente mantendo a cabeça fora d’água. Ele deve também prover proteção
adequada para os impactos afim de evitar lesões nas costelas e órgãos internos.
Aconselhamos o uso de coletes aprovados pela Marinha do Brasil. O uso de qualquer
outro tipo de colete é exclusiva responsabilidade do atleta.
3. Todos atletas devem utilizar um capacete adequado, firmemente preso a cabeça e
utilizá-lo até o termino de sua apresentação. Se um atleta participar sem capacete,
ele será desclassificado.
4. É responsabilidade exclusiva de cada atleta se certificar que seu equipamento
esteja em condições próprias para o uso. Não é responsabilidade da organização
fornecer ou emprestar qualquer equipamento. Tampouco é responsabilidade da
organização fornecer chaves para aperto das botas ou lubrificante, por exemplo.
5. Quaisquer danos aos equipamentos do competidor durante o evento é de total
responsabilidade do atleta, inclusive os eventuais danos causados pela passagem nos
obstáculos.
6. É proibido o uso de qualquer equipamento eletrônico de comunicação durante a
prova (por exemplo BB Talking)
7. Drones: Permitidos em determinadas áreas, consulte o juiz-chefe.
8. Todo o equipamento utilizado pelo atleta deverá ser aprovado pelos juízes.
V. Pré-requisitos
1. Antes de competir, o wakeboarder ou seu responsável legal deve assinar o “Termo
de Responsabilidade” assumindo que conhece a natureza do esporte e os riscos
inerentes à prática em competição. A ABW e os organizadores dos eventos por ela
homologados não são responsáveis por danos físicos, danos materiais e/ou danos
morais que venham a sofrer os atletas, juízes e organizadores durante o evento ou
durante sua viagem ao mesmo.
2. Antes de competir o atleta deve ter certeza de estar devidamente inscrito. É
responsabilidade do atleta utilizar os meios disponíveis para realizar sua inscrição (site
da ABW, organizadores locais, etc.).
3. O atleta deverá informar a organização sobre qualquer condição médica especial,
ou qualquer condição clinica pré-existente que possa influir na sua participação. A
organização poderá não permitir que o competidor participe do campeonato de
acordo com suas condições médicas e clínicas.
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VI. Regras de Competição
1. Área de competição: O início e final de passada serão definidos previamente e
informados aos atletas. A raia deve estar livre de obstruções além daquelas
especificamente destinadas a competição (obstáculos). Se existir alguma obstrução
ou obstáculo que não possa ser utilizado, os atletas serão comunicados. Em nome da
segurança, o juiz chefe poderá excluir algum obstáculo que represente risco. Não há
restrição para os tipos de obstáculo que podem ser utilizados. Cabe ao juiz chefe e
organizadores definirem a melhor posição para os obstáculos, considerando o
histórico, bom senso e segurança. Entretanto a decisão final cabe ao juiz chefe. Nos
cables de duas torres, os obstáculos devem ser acessíveis por ambos os lados, sempre
que possível. Se em determinado obstáculo entrar em alguma direção for considerado
perigoso, este sentido será proibido. Todos obstáculos devem estar disponíveis ao uso
do público 14 dias antes da competição, inclusive na mesma posição
2. A área de juízes deve estar localizada com a melhor visão possível da raia, e ser
exclusiva para os juízes e organizadores.
3. Cabos: Somente serão utilizados cabos com a medida padrão, utilizados nos dias de
funcionamento normal do local. Para cables “full size” a medida não pode ser menor
que 17,80 m. Para sistemas de duas torres, o comprimento do cabo dependerá das
características do local e deverá ser aprovada pelo juiz chefe. A manete deverá
sempre tocar a água, quando esticada. O comprimento do cabo permanecerá o
mesmo durante toda a competição. É proibido encurtar ou adicionar extensões ou
outros materiais ao cabo, bem como utilizar outra manete além da fornecida pela
organização, sob pena de desclassificação.
4. O uso deliberado de táticas que atrasem o andamento da competição será
considerado como conduta antidesportiva e fará com que o wakeboarder fique
sujeito a desclassificação.
5. Após uma queda, o wakeboarder deve sinalizar com o braço acima da cabeça
para que todos saibam se ele está bem.
6. Qualquer atleta que não esteja pronto para sair no momento correto e quando for
sua vez de acordo com a ordem de entrada, passará a ser o último wakeboarder da
bateria a entrar na água e será penalizado em três (três) posições no resultado da sua
bateria. Caso o mesmo não esteja presente após o ultimo atleta da sua bateria
finalizar a sua passada, será desclassificado. No entanto, a ABW por meio do juiz
chefe, pode ceder um tempo de acréscimo se ocorrerem situações emergenciais
descobertas somente no momento do atleta competir. Caso o atleta chegue
atrasado, mas entre as duas rodadas de sua bateria, ele compete normalmente na
segunda rodada sem sofrer penalização, mas terá somente uma nota a ser
considerada.
7. Condições Idênticas de Competição – O juiz-chefe será responsável por tomar as
medidas cabíveis para que se assegurem condições idênticas e/ou ideais para todos
atletas. Protestos e requerimento de re-ride não serão aceitos se baseados em
variações nas condições de competição.
8. No caso de ocorrer condições não desejáveis de água e/ou condições
meteorológicas ruins, a condição de “Severidade” poderá ser aplicada. Decisões a
respeito dessa condição serão de responsabilidade do juiz chefe. Se houver
interrupção por severidade durante a realização de uma bateria, toda bateria deverá
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ser realizada novamente. As passadas realizadas até aquele momento serão
desconsideradas.
9. A ABW irá fazer o máximo para que a agenda prevista, o formato e o cronograma
da competição sejam seguidos à risca, porém a ABW pode alterar o horário e data de
eliminatórias, finais, transformar eliminatórias em finais, etc. Sempre no intuito de
completar a competição e estabelecer vencedores.
10. Durante os treinos livres ou aquecimento (caso haja) não há separação por
categorias, todos atletas treinam juntos. A ordem de entrada é definida pela ordem
de chegada. Os atletas que além de competir também trabalham para a ABW, por
terem outras responsabilidades no evento, possuem o direito de furar a fila, desde que
autorizados pelo juiz-chefe.
11. Deve haver no percurso área livre para realização de air-tricks. Por razões de
segurança, nessas áreas não deve haver obstáculos, e os atletas não devem ser
obrigados a realizar air-tricks por cima de quaisquer obstáculos. Também fica proibido
aos atletas pousar air tricks em cima de obstáculos.
12. Durante os treinos ou competição caso seja verificado que um obstáculo está com
defeito, o organizador fará todos esforços necessários para repará-lo, o quanto antes.
Caso não seja possível repará-lo rapidamente, ele deverá ser retirado do percurso ou
desconsiderado a partir daquele momento, e a bateria reiniciada.
13. A velocidade deverá ser constante desde o início dos treinos (se houver) até o final
da competição. Nas competições em cable de duas torres o operador não poderá
alterar a velocidade para curvas ou determinadas manobras.
VII. Categorias
1. Categorias para 2018
Iniciantes: Sem restrição de idade ou sexo
Mirim: Atletas com idade até 12 anos (nascidos a partir de 2006)
Junior: Atletas com idade até 18 anos (nascidos até 2000)
Adulto: Atletas com idade entre 19 e 34 anos (nascidos entre 1984 e 1999)
Master: Atletas com 35 anos ou mais (nascidos até 1984)
Feminino: Sem restrição de idade
Open: Sem restrição de idade
PRO: Sem restrição de idade
A idade válida é a que o atleta terá em 31/Dezembro do ano do campeonato
Fusão de categorias:
MIRIM<JUNIOR<OPEN/PRO>ADULTO>MASTER
Por exemplo, caso não haja atletas suficientes na categoria Mirim, ela será fundida
com a Junior. Caso não haja atletas suficientes na Adulto, ela será fundida com a
Open. Caso um atleta deseje “subir” de categoria o sistema é o mesmo. Um atleta da
Junior pode subir para a Open ou PRO. Um atleta da Master pode subir para a Adulto.
Nunca ao contrário
2. O nível técnico dos atletas pode variar muito. Com isto em mente, a organização
da competição poderá criar novas categorias de acordo com o nível técnico dos
wakeboarders. Caso haja menos de 3 participantes, a organização da prova poderá,
a seu critério, unir a categoria com outra mais próxima. Categorias poderão ser
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eliminadas, criadas ou misturadas por livre decisão da organização da prova,
seguindo o padrão acima. A ABW poderá, a qualquer momento, alterar a categoria
de determinado atleta, caso julgue que está participando no nível errado, visando
uma melhor competitividade da categoria.
3. Apenas a categoria Profissional e a Feminino Open podem receber prêmios em
dinheiro, se disponível.
4. Os atletas só poderão se inscrever em uma categoria por evento. Exceto na
categoria wakeskate, se disponível. Caso o atleta não participe de sua categoria por
chegar atrasado ou ser desclassificado ele não poderá participar de outra categoria.
5. Feminino: Caso não haja quorum para que a Feminino ocorra, as atletas inscritas
participarão nas categorias masculinas de acordo com sua capacidade técnica.
Caso haja muitas atletas inscritas na iniciante poderá ser criada a iniciante feminino, a
critério da organização da prova.
VIII. Julgamento e Formato
1. Os atletas serão julgados subjetivamente por sua rotina livre individual (freeride).
2. Os atletas poderão fazer qualquer manobra que queiram e na ordem que desejar.
Cada atleta terá sua rotina julgada como um todo.
3. Os atletas serão julgados pela competência na execução das manobras, o quão
alto vão, na variedade de manobras realizadas, na dificuldade técnica de cada uma
das manobras completadas, se levou cada manobra ao seu limite, e também na
criatividade e fluidez de sua rotina. Os juízes procuram por uma variedade e
diversidade de manobras numa seqüência fluida e criativa. Aos olhos do juiz, o melhor
atleta é o que acerta uma variação balanceada de invertidos, rotações, heel side,
toe side, switch (base trocada), “blinds”, handle passes, utilizando tanto os obstáculos,
como os air-tricks. O atleta controlou bem a cavada, a execução da manobra, o grab
e o pouso? O atleta mostrou seu estilo pessoal em cada manobra?
4. Todas manobras realizadas serão avaliadas na pontuação da passada. Cada atleta
será julgado para que se chegue a uma única pontuação, de 0 (zero) a 10 (dez) por
cada um dos juízes. Não pode haver empate nas notas dentro da mesma bateria.
5. Somente as manobras que o wakeboarder completar e sair andando sem cair serão
consideradas no julgamento. Mesmo que ele faça a manobra mais difícil e mais alta e
caia, ela não será considerada.
6. Manobras repetidas durante a passada não serão consideradas, mas o atleta pode
repetir as manobras da primeira passada na segunda passada.
7. Os atletas serão avaliados igualmente por seu desempenho nos obstáculos e airtricks. Dependendo do local da competição, nr. de obstáculos, etc. a porcentagem
de cada poderá ser ajustada, a critério da ABW e será explicada aos atletas.
8. Haverá no mínimo duas rodadas, sendo uma classificatória e uma final. A depender
do numero de atletas em cada categoria e utilizando o sistema oficial de baterias,
rodadas extras podem ser criadas como, repescagem, quartas de final, semi-final, etc.
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9. Nos cables “full-size” uma rodada consistirá de duas passadas. Nos cables de duas
torres o numero de voltas (laps) de cada rodada será definido pela ABW e informado
aos atletas
10. Caso seja necessário encurtar a competição, o juiz chefe poderá decidir que em
determinada categoria a rodada classificatória (ou a repescagem) será de apenas
uma passada, especialmente nas categorias menores, onde todos avançam para
final.
11. O julgamento se inicia quando o atleta entra na raia e termina quando o atleta sai
da raia ou perde a manete (queda). Outros pontos de início e final de passada
poderão ser definidos pelo juiz-chefe, a depender do local e posição dos obstáculos.
12. Quedas – a passada termina após a primeira queda. Em casos especiais, a ABW
pode alterar este formato permitindo uma ou mais quedas por passada, neste caso os
atletas serão comunicados previamente.
13. Os critérios serão apenas subjetivos. Não existem pontos ou notas pré-determinados
para quaisquer manobras.
14. Haverá um mínimo de 3 juízes, sendo que um atuará como head-judge e será
responsável pela primeira nota da bateria, que balizará as demais notas dessa bateria.
Juízes extras podem ser convocados para auxiliar os juízes principais, chamados
“sombras”
15. As notas refletirão cada uma das passadas. Somente a nota da melhor passada
será considerada, a nota mais baixa será descartada. Não há somatória, a não ser
que expressamente determinado antes da competição pelo juiz chefe.
16. As notas poderão ser exibidas ao vivo durante a competição, mas apenas serão
consideradas oficiais após o término completo da bateria e aprovadas pelo juiz-chefe.
17. É aconselhável que os atletas realizem o máximo de manobras por passada.
18. Não há um número máximo ou mínimo de manobras exigidas e também não
haverá pontos pré-determinados para nenhuma das manobras; no entanto, os atletas
devem se concentrar na QUALIDADE e NÃO QUANTIDADE. Por exemplo, é melhor
realizar 10 manobras altas e bem executadas, do que 14 manobras baixas e mal
executadas.
IX. Eliminatórias e Finais
1. A competição utiliza o formato de eliminatórias. Nas rodadas de classificação há
um número mínimo exigido de três participantes para que exista a categoria. Havendo
menos do que três participantes em uma categoria, os participantes serão
remanejados para a categoria mais próxima, porém, a classificação entre eles servirá
para determinar a pontuação no ranking da sua categoria de origem. Para efeito de
pódio e premiação eles serão premiados na categoria que eles competiram naquela
etapa.
2. Uma vez que a categoria foi cancelada por falta de quorum e os atletas forem
passados para outra categoria, mesmo que apareçam wakeboarders da categoria
cancelada, eles não mais poderão participar na categoria que foi cancelada e nem
na categoria onde a categoria cancelada foi mesclada. Os atletas atrasados são
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considerados desclassificados no instante em que a categoria foi cancelada e
mesclada com outra.
3. A ordem de entrada dos atletas em cada bateria de classificação é determinada
pelas colocações dos mesmos no Ranking na ordem decrescente. Caso haja duas ou
mais baterias, o wakeboarder que tiver a melhor colocação será o último da última
bateria, o segundo do ranking será o último da antepenúltima bateria e assim por
diante. Para atletas que não estejam no ranking atual, eles entrarão antes dos
wakeboarders ranqueados utilizando uma distribuição aleatória. Atletas estreantes
serão os primeiros a entrar na água. A organização da etapa poderá utilizar o sistema
de ordem de entrada aleatória ou alfabética caso o sistema de Ranking não seja
aplicável.
4. Nas finais (e caso haja quartas de finais e semifinais) a ordem de entrada será a
ordem inversa de classificação nas eliminatórias anteriores. Entre os atletas que
ficaram com a mesma classificação em diferentes baterias da mesma categoria, a
ordem de saída nas finais será pelo número da bateria, o da primeira bateria entra
antes do da segunda e assim por diante.
5. Caso o atleta se classificar para a próxima rodada (finais ou semifinais) e não
comparecer ele terá a pontuação zerada na rodada e ficará na última posição, sem
perder a posição conquistada até o momento
6. Só passam para as finais atletas que tenham pontuado na eliminatória.
X. Ranking
1. Cada categoria terá seu próprio ranking. Caso o atleta deseje mudar de categoria
durante o ano, os pontos não poderão ser carregados para a nova categoria e o
atleta terá pontos no ranking de duas categorias.
2. A pontuação para ranking é independente dos pontos que o atleta recebeu no
campeonato. Os pontos são estabelecidos pela classificação final do campeonato.
Os atletas que empatarem, receberão a mesma pontuação referente à classificação
obtida. Haverá empates nas categorias que utilizam mais de uma bateria, os atletas
que não se classificam para a final ficam empatados e recebem os mesmos pontos.
3. Nas categorias em que houver mais fases além da classificatória e final, o ranking
será definido pelas colocações na final, semifinal, quartas-de-final e repescagem,
nessa ordem.
4. Caso haja empate no ranking após a última etapa, o desempate será definido pelo
número de vitórias entre os empatados. Se o numero de vitórias for igual, segue-se
para o número de segundos lugares e assim por diante. Se mesmo assim continuar o
empate, valerá a colocação na última etapa em que ambos participaram. O que
tiver tido a melhor colocação ficará uma posição acima do outro.
5. Caso a ABW crie etapas, inchando o calendário e opte por implantar o descarte de
pior(es) resultado(s), o(s) resultado(s) descartado(s) não conta(m) para o desempate.
XI. Protestos
1. Nenhum protesto verbal será considerado pelos juízes. Qualquer protesto somente
pode ser feito pelo atleta envolvido, POR ESCRITO, em até 20 (vinte) minutos após a
divulgação dos resultados oficiais ou depois de ocorrido a razão do mesmo.
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2. O valor estipulado para requerer o protesto será o mesmo valor da inscrição sem a
multa. Se o protesto for deferido, a ABW devolve o dinheiro, caso o contrário não.
3. O atleta deverá dirigir-se à juria e entrar em contato com o juiz chefe ou o
responsável pela pontuação e registrar oficialmente o protesto. Após receber a
oficialização do protesto e o pagamento da taxa, o protesto será inicialmente julgado
pelo Juiz Chefe, que se necessário irá revisar as fichas de juízes. O juiz chefe irá se reunir
com os demais juízes da categoria para discutir o protesto. Se adequado, todos os
juízes da categoria irão se reunir com o atleta que fez o protesto para discuti-lo.
4. Todos os juízes de todas as categorias devem estar presentes na área de juízes
imediatamente após o final da última categoria do dia ou do evento de premiação e
devem ficar lá por 20 minutos para responder a possíveis questões dos atletas. Caso
não estejam todos presentes, os protestos serão analisados pelo juiz chefe e pelo
restante dos juízes presentes no momento.
5. Protestos somente serão aceitos pela não observância de alguma regra que possa
ter prejudicado o atleta. Não serão aceitos protestos em relação às colocações
definidas pelos juízes.
6. Correção de nota por erro de digitação não é motivo para protesto e será corrigido
sem a necessidade de protesto e pagamento da taxa.
7. Se durante a passada o atleta desejar solicitar um re-ride, ele deve parar de
executar manobras e levantar a mão. Falha no equipamento não é motivo para reride (conforme Item IV 5.)
8. Devido ao sistema subjetivo de pontuação, a natureza e o espírito do wakeboard,
filmagens em vídeo ou qualquer outro formato não serão usado pelos juízes para sanar
qualquer tipo de dúvida.
XII. Colaboradores e Juízes
1. Os atletas que forem trabalhar na organização, seja como juiz, narrador, digitador,
ou outras funções, receberão no final do campeonato a devolução do valor
equivalente a uma inscrição sem multa. A decisão sobre o pagamento ou não caberá
ao juiz chefe. Todos juízes atletas têm de pagar a Inscrição, não serão aceitas
inscrições sem pagamento por que a pessoa trabalhará no evento.
XIII. Informações Extras
1. Uso de imagem: Os atletas cedem o direito exclusivo de suas imagens feitas durante
o campeonato (fotos, vídeos, filmes) para a ABW e para o organizador por tempo
ilimitado, feitos durante o evento em caráter Editorial ou para uso na promoção e
divulgação do evento. O uso das imagens para propaganda comercial fica proibido.
2. Patrocinadores: Toda a área do evento estará sobre controle da ABW e dos
organizadores para efeito de marketing e patrocínio. Qualquer forma de publicidade
fora daquela acertada entre a ABW e a organização poderá ser retirada do local do
evento caso venha a ferir os interesses da ABW, dos organizadores ou dos
patrocinadores.
3. Os atletas poderão usar roupas e equipamentos de seus patrocinadores, desde que
não façam propaganda exagerada na área do campeonato. A organização do
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evento e/ou a ABW tem o direito de controlar e proibir material publicitário que seja
considerado excessivo ou conflitante com os patrocinadores do evento. A ABW e a
organização do evento podem não aceitar a participação do atleta ou desclassificálo do evento se achar que isso seja necessário. Essa regra se aplica também a não
competidores que estiverem dentro da área do evento.
4. Prática antes do campeonato: Não será permitido treinar no local do evento nos
dias de campeonato e treinos oficiais, além dos horários estabelecidos pela ABW. A
ABW pode permitir exceções para certos wakeboarders pré-selecionados para
eventos relacionados à mídia, promoção do evento ou outras ocasiões que sejam do
interesse da ABW ou do organizador do evento. A escolha dos atletas e o tempo que
eles irão praticar são de livre escolha da ABW.
5. Devolução da inscrição: Não será devolvido o valor da inscrição se o atleta não
comparecer ao evento. Caso o wakeboarder sofra alguma lesão ou algo que impeça
sua participação no campeonato ele terá a sua inscrição restituída caso ele informe o
juiz chefe ou o responsável pela pontuação antes que seu nome esteja publicado na
ordem de entrada de sua categoria da eliminatória. Após a eliminatória, não haverá
restituição. O reembolso será feito após a apresentação de um atestado médico ou
equivalente.
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