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MEMÓRIA DESCRITIVA

1. CAPARICA SURFEST 2019
Data: 11 a 20 de Abril de 2019 |Diariamente entre as 07:00 e as 17:00
Praias: Praia do Paraíso ou Praia do Dragão Vermelho, Costa da Caparica
Organização: Ocean PT Events, S.A – Travessa das Piteiras nº 19 | 1400-299 Lisboa |Nif: 510483496
Responsável: Frederico Teixeira | +351 926 494 696
Sanção: WSL – World Surf League
O Evento desportivo Capari a “urfest inclui uma prova de categoria QS 3.000, na vertente
masculina, esperando-se a participação de 124 e aproximadamente 25,000 espetadores.
O WSL Qualifying Series é o circuito mundial de qualificação que apura os 10 melhores surfistas
do ano para a principal divisão. A graduação de 3000 pontos assume já um papel preponderante
no calendário dos top seeders uma vez que os pontos distribuídos são normalmente vitais para
a qualificação final. Olhando para o calendário, não existem provas de graduação igual ou
superior nestas datas o que indica à partida uma presença considerável de atletas de ranking
superior entre os 124 garantidos que irão aproveitar para amealhar preciosos pontos para o
circuito.
Além desta prova vai decorrer uma prova feminina de categoria de 1000 pontos do Qualifying
Series, apesar de apresentar menor relevância em termos de pontuação para as atletas,
representam uma significativa percentagem das etapas do QS, fazendo com que muitas atletas
da elite mundial participem nestas provas.
Por fim, de forma a apoiar e dinamizar a comunidade e os eventos locais, a organização decidiu
integrar os seguintes eventos:
- Nacional Surf Desporto Escola
- Nacional Bodysurf Desporto Escolar
- Nacional Bodyboard - 1ª etapa do ano
- Europeu de Bodyboard - Caparica Bodyboard Pro
- Hugo Pinheiro &amp; Friends - Demonstração de Bodyboard
- Nacional de Longboard - 1ª etapa do ano - Caparica Longboard
- Expression Session Longboard - Lufi Expression Session
- Nacional Sup Wave - 1ª etapa do ano - Caparica Sup wave
- Game On Matta - Campeonato Amador de Surf Sub-13
- Kitesurf - Prémio de Melhor Manobra
- Windsurf - Prémio de Melhor Manobra
- Bodysurf - Espression Session - Ahua Expression Session

2. PLANO LOGÍSTICO
O plano logístico compreende um conjunto de estruturas móveis, todas integradas nos
elementos estruturais da praia, prevendo-se ainda a definição de áreas de parqueamento
reservado. O layout do evento em proposta prevê a inserção de um conjunto de estruturas
pontuais inseridas na Praia do Paraíso ou, caso a as condições do mar assim o ditem, na praia do
Dragão Vermelho (como Layout em anexo).
Em termos de cronograma de trabalhos, irá avançar-se com o início das montagens a partir de
27 de Março, prevendo-se a conclusão das desmontagens até 26 de Abril.

2.1. ESTRUTURAS MÓVEIS - Praia do Paraíso
- Tenda 30x5m para atletas
- Tenda 20x5m para zona corporate
- Galera utilizada para zona de juízes
- 2 Carros de exteriores (TV)
- Galera zona técnica WSL
- 2 Bandeiras de sinalização nas extremidades da zona de competição
2.2. ESTRUTURAS MÓVEIS - Praia do Dragão Vermelho
- Te das tipo pop-up para ea h arsall
- Galera utilizada para zona de juízes
- 2 Bandeiras de sinalização nas extremidades da zona de competição
2.3. SEGURANÇA DENTRO DE ÁGUA
- 2 Jetskis para garantir a segurança dos atletas dentro de água

ANEXOS
- Layout Praia do Paraíso
-Layout Praia do Dragão Vermelho

ANEXO 1 - VISÃO GERAL - COSTA DA CAPARICA

ANEXO 2 - PRAIA DO PARAÍSO, COSTA DA CAPARICA

ANEXO 3 - PRAIA DO DRAGÃO VERMELHO, COSTA DA CAPARICA

