AVISO DE REGATA
CAMPEONATO BRASILEIRO DE WINDSURF 2012
Classes: RACEBOARD / RS:ONE / TECHNO 293

1, 2, 3 e 4 de Novembro 2012

ORGANIZAÇAO:
TEAM BRAZIL CNG
APOIO:
FEVESP/ CBVM
CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO PAULO
1. REGRAS
A série será disputada de acordo com as regras conforme definidas nas Regras de Regata a
Vela da ISAF 2009-2012 e apêndice B (RRV ISAF 2009-2012) e as regras da classe
Raceboard, RS:One e Techno 293, aplicando-se às determinações da FEVESP/CBVM.
2. PROPAGANDA
Será aplicado o regulamento 20 da ISAF, de forma que a propaganda poderá ser exibida sem
restrições, desde que mantida a clara identificação dos barcos e preservadas as provisões do
regulamento 20.4 no que diz respeito à propaganda do patrocinador da classe ou do evento.
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
3.1 São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Apêndice 2 das regras de
regata da ISAF 2009-2012, estejam regulares com ABWS (Associação Brasileira de
Windsurf) e ainda que não pese nenhuma sansão imposta pelas suas respectivas
autoridades estaduais e nacional (CBVM).
3.2 As inscrições poderão ser feitas até as 12:00 hs. do dia 02/11 NA SEDE DO EVENTO e
ou encaminhadas antecipadamente (formulário anexo) por e-mail para
(andre@teambrazil.com.br).
3.3 (*) O pagamento das inscrições poderá ser feito até as 12:00 hs. do dia 02/11 NA SEDE
DO EVENTO ou antecipadamente mediante transferência bancária ou DOC para conta:
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(cont. item 3.3)
Banco Bradesco
agencia 1445 / conta corrente 33934-2
Team Brazil
CNPJ 55.814.628/0001-12
(*) Neste ultimo caso o velejador que deverá apresentar cópia do comprovante de
transferência bancária ou DOC na sede do evento até o horário limite das inscrições.
3.4 O valor das inscrições para todas as classes será de R$ 250,00.
3.5 Velejadores com até 15 anos de idade (incompletos) pagarão a inscrição no valor de R$
200,00.
3.6 Velejadores que efetuarem o pagamento através de transferência bancaria ou DOC ate
11 de outubro de 2012 terão desconto como segue, R$ 200,00 e R$150,00 para os menores
de 15 anos
4. IDENTIFICAÇÃO NAS VELAS (NUMERAIS)
4.1 Todos os velejadores deverão ter suas velas devidamente identificadas de acordo com as
regras das suas respectivas classes e ainda com o disposto nas RRS 2009-2012 Appendix B
NEW B2.4 Identification on Sails.

http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/Sailnumbers_for_windsurfing_r
acing_classes_RB.pdf
4.2 O competidos que não cumprir com o estabelecido no item anterior (4.1) será advertido
para regularizar a identificação. Não atendendo à advertência será penalizado pelo júri.
5. PROGRAMAÇÃO DE REGATAS E DO EVENTO
5.1 Estão programadas 12 (doze) regatas para as classes Raceboard, Raceboard divisão
Hibridas e RS:One..
5.2 Estão programadas 9 (nove) regatas para as classes Techno 293 e Raceboard divisão
Kids.
5.3 Poderão ser realizadas até 4 (quatro) regatas por dia para as classes Raceboard,
Raceboard divisão Hibridas e RS:One, e até 3 (três) regatas por dia para as classes Techno
293 e Raceboard divisão Kids.
5.4 Para todas as classes haverá um período de descanso de 15 minutos entre a segunda e
a terceira regatas do dia.
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5.5 Programação diária:
01/11

- 09h00 às 17:00 - medições e inscrições.

02/11

- 09:00 às 11:30
- 12:30
- 13:30
- 19:00

- medições e inscrições.
- reunião de Comandantes.
- sinal de atenção das regatas do dia.
- confraternização (festa).

03/11

- 13:30

- sinal de atenção das regatas do dia.

04/11

- 12:00
- 15:00
- 17:00

- sinal de atenção das regatas do dia.
- horário limite para sinal de atenção da ultima regata.
- confraternização e entrega de prêmios.

5.6 As classes Raceboard, Raceboard divisão Hibridas e RS:One largarão juntas. As classes
Techno 293 e Raceboard divisão Kids largarão em separado. A ordem de largada seguirá
sinalização de acordo com as Instruções de Regata. Os percursos estarão indicados no
quadro oficial de avisos e nas Instruções de Regata.
5.7 Durante o evento poderão ocorrer regatas em separado para velejadores U13 (abaixo de
13 anos não completos) e iniciantes. Os percursos estarão indicados no quadro oficial de
avisos e nas Instruções de Regata.
5.8 Para os interessados na atividade de “medidor de classe”, em paralelo ao evento, será
feita uma clinica, teórica e pratica, para medidores das classes envolvidas no campeonato.
Para maiores esclarecimentos e informações favor entrar em contato com Raul Pasqualin
(raulpasqualin@uol.com.br).
6. INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de Regata estarão à disposição dos participantes na Secretaria do
Campeonato a partir de 10h00min do dia 1/11
7. LOCAL - TEAM BRAZIL CNG (SEDE OBRIGATORIA)
7.1 Raia 2 da represa de Guarapiranga.
7.2 Todos os equipamentos deverão permanecer na sede do evento durante o campeonato.
8. PERCURSOS
Os percursos estarão descritos nas Instruções de Regata
9. PONTUAÇÃO
9.1 Será aplicado o Sistema Linear descrito no apêndice A das RRS / RRV (2009-2012)

9.2 É requerido que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série.
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9.3 Quando de 4 (quatro) a 9 (nove) regatas foram completadas, a pontuação do barco na
série será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado.
9.4 Quando de 9 (nove) a 12 (doze) regatas foram completadas, a pontuação do barco na
série será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seus dois piores
resultados.
10. PREMIAÇÃO
10.1 Os velejadores inscritos nas classes Raceboard, Raceboard divisão Hibridas e RS:One
competem para os títulos de Campeão Brasileiro, masculino e feminino da classe Raceboard.
10.2 Os velejadores inscritos nas classes Techno 293 e Raceboard divisão Kids competem
para os títulos de Campeão Brasileiro, masculino e feminino das classes Techno 293 e
Raceboard divisão Kids.
10.3 Da sumula (Raceboard geral) serão extraídos os resultados de cada velejador para
efeito das sumulas das classes Raceboard divisão Hibridas e RS:One. Os vencedores
receberão os títulos de Campeão Brasileiro, masculino e feminino, de suas respectivas
classes.
10.4 Da sumula (Techno 293 / Raceboard divisão Kids - geral) serão extraídos os resultados
de cada velejador para efeito das sumulas das classes Techno 293 e Raceboard divisão
Kids. Os vencedores receberão os títulos de Campeão Brasileiro, masculino e feminino, de
suas respectivas classes.
10.5 Serão premiados os 3 (três) primeiros classificados de cada classe e suas respectivas
divisões de sexo e idade, desde que haja um mínimo de 3 inscritos.
11. LIMITAÇÕES DIVISÃO RACEBOARD KIDS
11.1 Todos os velejadores da divisão Raceboard Kids estarão sujeitos às mesmas limitações
de áreas vélicas das regras da classe Techno 293 (U13, U15 e U17).
11.2 Para a divisão Raceboard Kids somente poderão ser utilizados cascos híbridos (até 310
cms. de comprimento).
12. RESPONSABILIDADES
12.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco.
12.2 A Federação de Vela do Estado de São Paulo (FEVESP), os clubes filiados, e todas as
partes envolvidas na organização do evento, não assumem qualquer responsabilidade por
acidentes, inclusive morte, danos, perda pessoal, de materiais ou de qualquer outra natureza,
referente a barcos e participantes, antes, durante e depois do evento. Os participantes estão
competindo por seu próprio risco e responsabilidade.
12.3 Todos os velejadores menores de 18 anos de idade (incompletos) deverão apresentar
no ato da inscrição o formulário (formulário anexo) de autorização e isenção de
responsabilidade assinado pelos respectivos pais, devendo ainda constar a indicação de um
responsável maior acompanhante quando da ausência dos mesmos.
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13. SEGURANÇA
Todos os velejadores menores de 18 anos de idade (incompletos), quando velejando, estão
obrigados ao uso de coletes salva vidas, estando ou não em competição.
14. AVISOS AOS COMPETIDORES
Todos os avisos aos competidores serão afixados no Quadro Oficial de Avisos de regata
localizado na sede obrigatória do evento.
15. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Para esclarecimentos sobre alojamentos, hotéis, alimentação, translados de e para
aeroportos e ou estações rodoviárias, favor entrar em contato com andre@teambrazil.com.br
e ou raulpasqualin@uol.com.br
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