
                                                                                                  
   

 

AVISO DE REGATA 
 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE WINDSURF SLALOM 2017 
1ª Etapa – Rei de Búzios 

 
Búzios, RJ 

12 a 15 OUTUBRO DE 2017 
 

1. REGRAS 
1.1. A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a 
Vela - ISAF Racing Rules of Sailing -Windsurfing Competition Rules (WCR). 
1.2. Regras da PWA para Slalom. 
1.3. Determinações da CBVela e ABWS, este Aviso de Regata (AR) e as Instruções de Regata (IR). 
1.4. Em caso de conflitos entre Aviso de Regata e Instruções de Regata, valem as regras escritas nas Ins-
truções de Regata.  
1.5. O evento será aberto e em caso de conflitos de linguagem, serão válidas as regras escritas em inglês. 
1.6. Autoridade Organizadora –  ACW Associação Carioca de Windsurf. 
 
2. SEDE 
A sede do evento será no Clube BVC – Búzios Vela Clube, na praia de Manguinhos. 
 
3. PROPAGANDA 
O Regulamento 20 da ISAF será aplicado. 
 
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
4.1.  A regata será aberta a todos os velejadores registrados em suas respectivas Associações Nacionais. 
4.2. Todas as inscrições devem estar de acordo com os requerimentos da regulamentação 19 da ISAF – Eli-
gibility Code. 
4.3.  A regata será disputada nas categorias Masculinas, Femininas e nas divisões Sênior (21 a 35 anos), Master 
(36 a 49 anos) e Grand Master (acima de 50 anos). 
4.4.  Um mínimo de 3 competidores é necessário para validar uma divisão. 
4.5.  Um mínimo de 1 Série completa até o final é necessário para validar o campeonato. 
 
5. TAXAS 
5.1.  As inscrições no local serão feitas até às 14:00 do dia 11/10/2017, com uma taxa de R$ 250,00. A or-
ganização pode prorrogar esse prazo. 
5.2. Será obrigatório o pagamento da anuidade da ABWS que fornece o numeral oficial a todos os velejado-
res, nacionais ou estrangeiros. A escolha do numeral e o pagamento da anuidade deverão ser feitos pelo site 
www.abws.org.br, antecipadamente. 

  



 

 

6. PROGRAMA   
12 de outubro - quinta 
10:00 - Sorteio das Baterias 
11:00 - Reunião de Velejadores 
de 12:00 às 17:30 - Regatas - Baterias de Slalom 
 
13 de outubro - sexta 
de 11:00 às 17:30 - Regatas - Baterias de Slalom 
21:00 Jantar de confraternização 
 
14 de outubro – sábado  
de 11:00 às 17:30 - Regatas - Baterias de Slalom 
21:00 Jantar de confraternização 
 
15 de outubro - domingo 
de 11:00 às 15:30 - Regatas - Baterias de Slalom 
16:30 - Entrega de prêmios e Encerramento  
 
*Alterações na programação serão divulgadas no quadro de avisos. 
 
7. INSTRUÇÕES DE REGATA 
 Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições.  
 
8. LOCAL  
8.1.  As regatas e baterias serão disputadas na raia do BVC na praia de manguinhos. 
8.2.  As condições climáticas normalmente encontradas nos meses novembro são de temperatura ambiente 
e da água em torno de 28o C, com ventos variando entre 12 e 30 nós.  
 
9. PERCURSOS 
Os percursos a serem seguidos serão descritos nas Instruções de Regata e estarão disponíveis no Quadro de 
Avisos na arena do evento. 
 
10.  RESULTADOS 
O sistema de pontos Linear deve ser aplicado.    

12.  JURI  
O Júri deve ser composto de acordo com a Regra RRV 70.4, suas decisões são inapeláveis. 

13. LOCAL DE PERMANÊNCIA 
Os equipamentos deverão ser guardados nos locais a eles designados na arena do evento. 

  



 

 

14. PRÊMIOS 
Troféus serão entregues aos primeiros colocados conforme abaixo: 
 
> 1o ao 5o na categoria Open; 
> 1o ao 3o na categoria Sênior (21 a 35 anos) (requer o mínimo 3 participantes); 
> 1o ao 3o na categoria Sênior (21 a 35 anos) (requer o mínimo 3 participantes); 
> 1o ao 3o na categoria Máster (36 a 49 anos) (requer o mínimo 3 participantes); 
> 1o ao 3o na categoria Grand Máster (50 anos +) (requer o mínimo 3 participantes); 
> 1o ao 3o na categoria Feminino (requer o mínimo 3 participantes); 
> 1º ao 3º na categoria Iniciante (requer o mínimo 3 participantes); 
 
15. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a Regra 4, Decisão de Competir. A Autori-
dade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte relacionados 
diretamente com a série de regatas e seus antecedentes, durante ou depois de completado o evento. 
 
16. SEGURO 
Sugere-se a cada participante estar protegido por seguro contra terceiros, com cobertura mínima de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) por evento ou o equivalente. 
 
17.  DIREITOS DE IMAGEM 
Ao se inscrever para o evento, os competidores garantem automaticamente a Autoridade Organizadora, o direito 
de perpetuidade de fazer, usar e mostrar ao longo do tempo, a seu critério, quaisquer imagens e fotografias, fil-
magens televisivas e outras reproduções feitas durante o período do evento, para o referido campeonato, no 
qual o competidor participa, sem qualquer compensação. 
 
18. MAIS INFORMAÇÕES 
TRANSPORTE:  
Será disponibilizado traslado do Aeroporto Galeão no Rio no dia 11 de outubro na ida e dia 15 de outubro na vol-
ta, ao custo de 150 reais por pessoa (ida e volta), para participantes da 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de 
Slalom 2017. 
 
O evento tem o apoio do BVC, Bimba Windsurf e ACW. 
Localização: R. Maurício Dutra, 303 – Manguinhos, Armação dos Búzios – RJ, 28950-000 
Reservas e informações: 
Website: www.abws.org.br 
Website: http://www.buziosvelaclube.com.br/ 
Email: abws@abws.org.br 
Telefone: +55.21.98812 0088 – Guto Brito 
 
ORGANIZAÇÃO: ABWS, ACW, Bimba Windsurf, BVC 
 
 


