
  

AVISO DE REGATA 
VERSÃO 2.0 DE 25/SET/19 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE WINDSURF - 2019 
RACEBOARD – FÓRMULA – WINDSURF FOIL 

MACEIÓ – PAJUÇARA – ALAGOAS 
 Dias 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019 

  

1. REGRAS 
1.1. A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições 

das Regras de Regata a Vela - WS Racing Rules of Sailing – Windsurfing 
Competition Rules (WCR). 

1.2. Em caso de conflitos entre Aviso de Regata e Instruções de Regata, valem as 
regras escritas nas Instruções de Regata. 

1.3. Em caso de conflitos de linguagem, serão válidas as regras escritas em 
inglês. 

1.4. Versão atual deste AR sempre será a disponível em 
http://abws.org.br/2019/09/25/ar-campeonato-brasileiro-2019-maceio/ 
Qualquer outra cópia distribuída desvinculada desta URL não é válida. 

1.5. Autoridade Organizadora: AWA 
1.6. Autoridade colaboradora: ABWS e CBVela 
1.7. Velejadores da classe Raceboard poderão usar cascos e velas não          

registrados na lista de equipamentos homologados pela classe, desde que o           
material esteja dentro das limitações da classe. 

1.8. Eventuais divergências entre as limitações do item 1.7 serão arbitradas pela           
comissão organizadora, sumariamente. 

2. SEDE 
A sede do evento será na praia da Pajuçara em Maceió/AL, em estrutura montada              
pela AWA, com apoio da Prefeitura, do Estado e do Iate Clube. 

3. PROPAGANDA 
Os competidores poderão ser obrigados a exibir propaganda escolhida e fornecida           
pela autoridade organizadora. Se essa regra for infringida, o Regulamento 20.9.2 da            
World Sailing será aplicado. 

4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
4.1. A regata será aberta a todos os velejadores registrados em suas respectivas            

Associações. 
4.2. Todas as inscrições devem estar de acordo com os requerimentos do           

regulamento 19 da WS – Eligibility Code, dispensado o registro da ISAF. 
4.3. Conforme o Item 4.2, dos atletas brasileiros será obrigatório a regularidade           

com a ABWS, e dos atletas estrangeiros, a regularidade com sua respectiva            
autoridade de vela, validadas no primeiro dia do campeonato, por meio das            
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respectivas páginas oficiais ou por meio de declaração assinada pelo          
respectivo presidente. 

4.4. A Classe Raceboard, Formula Windsurf (FW) e Foil serão disputadas nas           
seguintes divisões, todas sem aferição do peso do atleta: 

4.4.1. FW (sem idade) 

4.4.2. Foil Open (sem idade e medição) 

4.4.3. FW Sport (sem idade, uma volta a menos) 

4.4.4. Raceboard Sport (sem idade, uma volta a menos) 

4.4.5. Raceboard Feminino (sem idade) 

4.4.6. Raceboard Júnior (masculino, até 22 anos) 

4.4.7. Raceboard Sênior (masculino, >= 23 anos) 

4.4.8. Raceboad Master (masculino, >= 40 anos) 

4.4.9. Raceboard Gran Master (masculino, >= 50 anos) 

4.4.10. Raceboard Geral (todas as idades e sexo, exceto Raceboard Sport) 

4.5. Um mínimo de 2 regatas será necessário para validar o campeonato e um             
mínimo de 3 competidores para validar uma divisão. 

4.6. A divisão por idade que não completar o mínimo de 3 competidores até o dia               
de início do campeonato, será mesclada com a divisão imediatamente          
superior, sucessivamente, até completar esse mínimo. 

5. TAXAS 

5.1. As inscrições no local serão feitas até às 10:00 do dia 15/11/2019, com uma              
taxa de R$ 300,00 com pagamento direto a organização ou via depósito na             
seguinte conta: Favorecido: Fernanda Michele de Oliveira Pagnoncelli,        
CPF: 647.518.482-91 Banco Caixa Econômica, Agência 1020 OP. 013,         
Conta corrente: 46.595-3. Favor utilizar centavos para facilitar a         
identificação do depósito. 

5.2. A taxa de inscrição terá os seguintes valores com desconto, de acordo com a              
data do depósito: 

5.2.1. Até 30 de maio: R$ 200,00 

5.2.2. Até 30 de julho: R$ 220,00 

5.2.3. Até 30 de outubro: R$ 250,00 

  



  

5.2.4. Até 14 de novembro: R$ 280,00 

6. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

6.1. Efetuar o depósito conforme detalhes do Item 5 do AR; 

6.2. Preencher a seguinte ficha de inscrição online e anexar o comprovante ao            
final: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMlnIHKQ9WdAdLA5zKJy7qnEx
TQUG0fNbM9U8ZsasCz8E7mw/viewform 

6.3. Caso não seja possível o preenchimento online, preencher o Anexo B e            
enviar junto com o comprovante de depósito para o e-mail:          
awamaceio@hotmail.com. 

7. PROGRAMAÇÃO 

7.1. 14 de novembro 2019 - quinta-feira 

7.1.1. 10:00 ->19:00 – Medições e conformidade de inscrições 

7.1.2. 19:00 - Reunião no Hotel Brisas 

7.2. 15 de novembro 2019 – sexta-feira 

7.2.1. 10:00 – Fim das inscrições 

7.2.2. 10:00 ->12:00 – Medições e fechamento das divisões 

7.2.3. 10:30 – Abertura oficial do evento e reunião de velejadores 

7.2.4. 12:00 – Regatas 

7.2.5. 17:00 – Limite para última largada 

7.2.6. 19:00 – Confraternização (vide programação atualizada) 

7.3. 16 de novembro – sábado 

7.3.1. 10:00 – Regatas 

7.3.2. 17:00 – Limite para última largada 

7.3.3. 20:00 – Luau de confraternização (vide programação atualizada) 

7.4. 17 de novembro - Domingo 

7.4.1. 10:00 – Regatas 

7.4.2. 16:00 – Limite para largada da última regata 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMlnIHKQ9WdAdLA5zKJy7qnExTQUG0fNbM9U8ZsasCz8E7mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMlnIHKQ9WdAdLA5zKJy7qnExTQUG0fNbM9U8ZsasCz8E7mw/viewform
mailto:awamaceio@hotmail.com


  

7.4.3. 16:30 – Entrega de prêmios e encerramento 
(Alterações na programação serão divulgadas no quadro de avisos) 

8. INSTRUÇÕES DE REGATA 

8.1. Estarão disponíveis na Secretaria do Evento. 

9. LOCAL 

9.1. As regatas serão disputadas na raia das praias de Pajuçara e Ponta Verde             
em Maceió - Alagoas. 

9.2. As condições climáticas normalmente encontradas nos meses de novembro         
são de temperatura entre 30 e 32º C, água entre 26 e 28o C, e vento                
predominante NE entre 6 e 20 nós. 

10. PERCURSOS 

10.1. Os percursos serão de barla-sota e estarão disponíveis no Quadro de Avisos            
na arena do evento. 

11. PONTUAÇÃO 

11.1. Em boas condições climáticas, serão realizadas 9 regatas nos 3 dias do            
evento. 

11.2. O mínimo de regatas para validar o campeonato será de duas regatas. 

11.3. Os descartes serão de acordo com os seguintes números de regatas: 

11.3.1. Raceboard: 5 a 9 regatas 1 descarte. Máximo de 3 regatas por dia; 

11.3.2. FW e FOIL – 5 a 9 regatas 1 descarte. Máximo de 3 regatas por dia; 

12. LOCAL DE PERMANÊNCIA 

12.1. Os equipamentos poderão ser guardados nos locais a eles designados na           
arena do evento ou local fechado no Iate Clube. 

13. PRÊMIOS 

13.1. Troféus e medalhas serão entregues aos primeiros colocados de cada          
modalidade conforme abaixo: 

13.2. 1º - 3º FW (sem idade) 

13.3. 1º - 3º Foil Open (sem idade e medição) 

13.4. 1º - 3º FW Sport (sem idade, uma volta a menos) 

13.5. 1ª - 3ª Raceboard Sport (sem idade, uma volta a menos) 

  



  

13.6. 1º - 3º Raceboard Feminino (sem idade) 

13.7. 1º - 3º Raceboard Junior (masculino, até 22 anos) 

13.8. 1º - 3º Raceboard Senior (masculino, >= 23 anos) 

13.9. 1º - 3º Raceboar Master (masculino, >= 40 anos) 

13.10. 1º - 3º Raceboard Gran Master (masculino, >= 50 anos) 

13.11. 1º - 5º Raceboard Geral (todas as idades e sexo, exceto Raceboard Sport) 

14. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

14.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a Regra            
4 “Decisão de Competir”. A Autoridade Organizadora não aceitará quaisquer          
responsabilidades por danos materiais, físicos ou morte, relacionados        
diretamente com a série de regatas e seus antecedentes, durante ou depois            
de completado o evento. 

15. DIREITOS DE IMAGEM 

15.1. 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, filmagens            
televisivas e outras reproduções feitas durante o período do evento, para o            
referido campeonato, no qual o competidor participa, sem qualquer         
compensação. 

16. SEGURANÇA 

16.1. O uso de coletes salva vidas será obrigatório a todos os competidores e             
na classe Foil também será exigido o uso de capacete. 

17. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

17.1. O evento será realizado pela AWA e tem o apoio do Iate Clube Pajussara,              
Federação Alagoana de Vela, CBVela e ABWS. 

17.2. Localização: Avenida Dr. Antônio Gouveia, 1259 CEP 57.030-170 

17.3. Sede do evento: Iate Clube Pajussara 

17.4. Local base do evento: Primeira Barraca da Pajuçara 

17.5. Contatos, Reservas e informações: Aline: (82) 98855-5389 ou Fernanda:         
(082) 99687-1540 ou awamaceio@hotmail.com 
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17.6. INSTAGRAM: @awamaceio Hashtags oficiais: #WindsurfBR2019     
#WindsurfBR2019AL 

17.7. TRANSPORTE: o transporte do aeroporto a Maceió custa em média de R$            
50,00 a R$ 70,00, de táxi comum. 

17.8. A organização pede para informar os horários de chegada para tentar ajudar            
com o translado do equipamento. 

ANEXO A  

  

CAMPEONATO BRASILEIRO DE WINDSURF 2019 
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL  

 
 

Autorizo o(a) velejador(a) __________________________________________ a participar do       
Campeonato brasileiro da Classe Windsurf. Declaro que assumo total responsabilidade por           
qualquer dano físico e material que ele(a) possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando              
de responsabilidade o Iate Clube Pajuçara, a Comissão Organizadora e demais entidades e             
pessoas envolvidas na organização e realização deste Campeonato.  
  
______________________, ______ de ___________________ de ______.  
  Local e data  
  
__________________________________________  
Nome Legível do Responsável  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  

  



  

ANEXO B  

Campeonato Brasileiro de Windsurf 2019 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
Nome:  ______________________________  Data de Nascimento: ___/___/_____ 
Endereço: _________________________________________________________ 
Cidade:  ____________________ Estado: _______ Telefone: ________________ 
Email: ______________________    Clube: ______________________ 
Forma pgt: ______________________ 
 
Plano de saúde:  _________________________   Numeral: _______ 
 
Tamanho da camisa: P (    ), M (    ), G (    ), GG (  )  
 
Classe e Divisão: 
( ) FW (sem idade) 
( ) Foil Open (sem idade e medição) 
( ) FW Sport (sem idade, uma volta a menos) 
( ) Raceboard Sport (sem idade, uma volta a menos) 
( ) Raceboard Feminino (sem idade) 
( ) Raceboard Júnior (masculino, até 22 anos) 
( ) Raceboard Sênior (masculino, >= 23 anos) 
( ) Raceboad Master (masculino, >= 40 anos) 
( ) Raceboard Gran Master (masculino, >= 50 anos) 
( ) Raceboard Geral (todas as idades e sexo, exceto Raceboard Sport) 
 
 
Acato o exposto neste aviso. 
 
Maceió,             de                      de 2019. 
 
___________________________________________________________ 
Nome do velejador:  
 
___________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável ( em caso de menor de idade). 

  


