12 a 14 de AGOSTO DE 2021
1º. AVISO DE REGATA
AUTORIDADE ORGANIZADORA:
Federação de Vela e Motor do Estado do Ceará – FVMEC
Associação Brasileira de Windsurf – ABWS
Apoio: Makena Hotel
1. REGRAS
1.1. A regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata à Vela.
1.2. Em caso de conflito entre o Aviso de Regata e Instrução de Regata - IR, valem as regras
inscritas na IR, isso altera a Regra 89.2(b).
1.3. [DP] significa uma regra para a qual a punição é à discrição do Júri, podendo ser menor que uma
desclassificação;
1.4. [SP] significa uma regra para a qual uma penalidade padrão pode ser aplicada pela comissão de
regatas e comitê técnico sem uma audiência ou uma punição discricionária aplicada pelo Júri com
uma audiência; e
1.5. [NP] significa uma regra que não será motivo de protesto por um barco. Isso modifica a RRS 60.1(a).
1.6. Velejadores da classe slalom poderão usar pranchas e velas homologados ou não pela classe.
2. PROPAGANDA
2.1. Quando solicitado e fornecido pela organização, os competidores serão obrigados a exibir os
seguintes itens:
a) Coletes de Lycra
b) Propaganda do Evento
c) Câmeras de vídeo
2.2. Se essa regra for infringida, o Regulamento 20.9.2 da World Sailing será aplicado.

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
3.1. A regata é aberta a todos os tipos de pranchas e velas homologadas ou não pela ISAF na classe
Windsurf Slalom e velejadores registrados quites com a Associação Brasileira de Windsurf – ABWS
e a respectiva Federação Estadual, conforme norma da CBVELA.
3.2. Os velejadores deverão realizar a pré-inscrição no site www.fvmec.org.br, no menuPré Inscrições no
CAMPEONATO BRASILEIRO de SLALOM 2021, que ficará disponível a partir do dia 28 de Junho até 05
de Agosto de 2021.
3.3. Os seguintes documentos deverão ser apresentados para a confirmação da inscrição, até às 10:00
horas do dia 11/08/2021, no local do evento:
a) Autorização para menores preenchida e assinada pelo responsável (quando o competidor não
tiver 18 anos completos até a data de início do evento);
b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
c) Comprovante de estar em dia com a ABWS;
d) Comprovante de estar em dia com sua Federação Estadual.
4. TAXAS DE INSCRIÇÃO
4.1. As datas limite de inscrição e os valores, por barco, seguirão a tabela abaixo:
Para pagamento até dia 15/07/2021 – R$ 350,00
Para pagamento até dia 30/07/2021 – R$ 4000,00
Para pagamento até dia 05/08/2021 – R$450,00
4.2. O site do evento indicará as formas e instruções para realização do pagamento da inscrição.
5. CATEGORIAS
As categorias serão conforme abaixo:
5.1. OPEN (homens a partir de 18 anos incompletos até 39 anos completados até31/12/2021 e
mulheres até 34 anos incompletos)
5.2. Master (homens a partir de 40 anos incompletos até 49 anos completados até 31/12/2021
e mulheres a partir de 35 anos incompletos até 45 completados até dia31/12/2021)
5.3. Grand Master (a partir de 50 anos incompletos até 59 anos completados até dia 31/12/2021 e
mulheres a partir de 45 anos incompletos até 54 anos completados até dia31/12/2021)
5.4. Um mínimo de 3(três) competidores para validar uma divisão por idade. Aquela que não
completar o mínimo de 3 competidores até o dia do início do campeonato, será mesclada
com a divisão de idade superior ou inferior a critério da CR até completar o mínimo e assim
por diante.
5.5. INICIANTE
Serão premiados os três primeiros colocados da categoria INICIANTE OU AMADOR.
6. PROGRAMA DE REGATAS
6.1. Estão programadas até 15 regatas e não serão realizadas mais que 6 regatas no mesmo dia.
6.2. Programação diária:

Data
12/Ago

13/AGO
14/AGO

Horário
08h
10’h30”
11’:30”
12’:30”
11h
12h
11h
12h
16h
17h

Evento
Registro, Credenciamento
Cerimônia de Abertura
Reunião de Comandantes
Início das Regatas
Reunião de Comandantes
Início das Regatas
Reunião de Comandantes
Início das Regatas
Término das Regatas
Cerimônia de Premiação

6.3. No último dia de regatas nenhum sinal de atenção será feito depois das 17:00h.
7.

INSTRUÇÕES DE REGATA
7.1. As Instruções de Regata estarão disponíveis no site www.fvmec.org.br evento e no grupo de
WhatsApp destinado ao evento a partir do dia 28/06/2021.

8.

LOCAL E ÁREA DA REGATA
8.1. O Evento terá como sede o Makena Hotel Spot, localizado a 237km de Fortaleza, na praia de Icaraí de
Amontada - CE;
8.2. As regatas serão realizadas na e n s e a d a d e I c a r a í d e A m o n t a d a . A Instrução de Regatas
indicará maiores detalhes sobre a área das regatas.

9. PERCURSOS
9.1. Os percursos estarão descritos na Instrução de Regatas e, quando modificados, estarão fixados no
Quadro de Avisos na sede do evento.
10. PONTUAÇÃO
12.1. Um mínimo de 3 (três) regatas devem ser completadas para constituir a competição.
12.2. Quando menos de 04 (quatro) regatas foram completadas, a pontuação do velejador na série será a
soma de suas pontuações em cada regata.
12.3. Quando de 04 (quatro) a 07 (sete) regatas foram completadas, a pontuação do velejador na série
será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado.
12.4. Quando de 8 (oito) a 11 (onze) regatas foram completadas, a pontuação do velejador na série será a
soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seus dois piores resultados.
12.5. Quando mais de 11 (onze) regatas foram completadas, a pontuação do velejador na série será a
soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seus dois piores resultados.
12.6. O máximo de regatas desse campeonato não ultrapassará o número de 15 (quinze) regatas sendo
no máximo de 06 (seis) regatas realizadas por dia de evento.
11. LOCAL DE PERMANÊNCIA
Os equipamentos dos velejadores deverão ser guardados nos locais a eles designados enquanto
estiverem no local de competição [DP] que será na sede do evento.
12. PRÊMIOS
12.1. Os prêmios serão concedidos como segue:

12.1.1. Serão premiados os 3 primeiros de cada categoria, sendo válida a categoria com no mínimo
de 3 participantes, de acordo com o item 5.6
13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
15.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Conforme a RRV na sua regra 4., “A
responsabilidade pela decisão de participar da regata ou de continuar em regata pertence
exclusivamente ao barco”.
15.2. A Autoridade 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.
15.3. A decisão de participar do evento caracteriza um ato unilateral do competidor, ciente dos riscos
que a atividade náutica proporciona, devendo os menores de 18 anos ter autorização por escrito
dos pais ou responsáveis.
15.4. Importante considerar a ocorrência da pandemia SARS-COV 19. A decisão de participar do evento
e se dirigir para o local do evento é individual. A responsabilidade e obrigação de manter o
distanciamento social, uso da máscara e procedimentos de higiene é individual.
15.5. Ações razoáveis por parte dos Organizadores do evento para implementar as orientações, protocolos
ou legislação do COVID-19, mesmo que mais tarde se mostrem desnecessárias, não são ações
impróprias ou omissões e não serão motivos de pedido de reparação por um competidor ou pessoal
de apoio.
14. DIREITOS DE IMAGEM
Ao se inscreverem no evento os competidores garantem automaticamente a Autoridade
Organizadora o direito de usar quaisquer imagens, fotografadas, filmadas e outras reproduções
feitas durante o período do evento, no qual o competidor participa, sem qualquer tipo de
compensação.
15. MAIS INFORMAÇÕES
Maiores informações serão oportunamente detalhadas até o lançamento de novos AR´s ou até a
publicação da Instrução de Regatas.
www.fvmec.org.br
1) Daniel Azevedo – Diretor Técnico da FVMEC – (85)99998.1269
2) Mathias Pinheiro – (85) 98846.6900
3)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS (NÃO FAZ PARTE DO AVISO DE REGATA)
1. TRANSPORTE
Caberá a cada velejador se responsabilizar sobre o transporte do competidor e acompanhantes do
aeroporto Pinto Martins em Fortaleza até a sede do Makena Hotel Spot. Contudo, a organização
poderá orientar a melhor forma de se deslocar até Icaraizinho de Amontada. As informações serão
fornecidas no grupo que será criado com o intuito de concentrá-las em um único canal de
informação.
2. CONDIÇÕES DE CLIMA E ÁGUA NA ENSEADA DE ICARAIZINHO DE AMONTADA
2.1. As condições climáticas em Icaraizinho quase nunca variam e espera-se temperatura ambiente
em torno de 30ºC com temperatura da água média de 27ºC.
2.2. O vento predominante para esta época do ano é Leste/Nordeste de 15 até 30kts.

