
FESTIVAL DE VELAS DE MARAGOGI 2022

23 A 27 DE Novembro de 2022

Praia  MARAGOGI - AL

1º. AVISO E INSTRUÇÃO DE REGATA

Associação Brasileira de Windsurf – ABWS, Prefeitura de Maragogi e AWA 
(Associação de Windsurf de Alagoas).

AUTORIDADE ORGANIZADORA: 

Um evento com as seguintes disciplinas:

IQFOIL

FF FOIL

FORMULA WINDSURF

FORMULA EXPERIENCE

WINGFOIL 

SLALOM

KITESURF

JANGADAS
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1. REGRAS

1.1. A regata será regida pelo sistema PWA, ou seja, NO RULES no que
diz respeito à direitos de passagem, montagem de boias e colisões, as
demais regras de Largadas, percursos, tempo de regatas e limites de
tempo após o primeiro colocado serão os indicados pela CR que pode
de acordo com seu entendimento alterar nas reuniões de
comandantes. Não haverá protestos para agilidade e fluidez das
regatas. Pedimos à manutenção do fair play de sempre por parte de
todos os velejadores para evitarmos assistentes.

1.2.[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

1.3.[NP] significa uma regra que não será motivo de protesto por um
barco. Isso modifica a RRS 60.1(a).

1.4. Velejadores das classes FW, FE (só casco, rig livre), Slalom, Iqfoil,
Raceboard e Wing poderão usar pranchas e velas homologados pelas
classes.

1.5. Limite mínimo de vento para realização das regatas:

FW: 8 knots

FE: 8 knots

Wind Foil: 6 knots

Raceboard: sem limite mínimo

Slalom: 12 knots

Wing: 8 knots

kitesurf: 8 Knots
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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 e velejadores registrados quites com a Associação
Brasileira de Windsurf–ABWS.

3.2. Os velejadores deverão realizar a pré-inscrição pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/1BCTg1CfyIM1T4wuNJYXiFtA8kfQvo
UTrh1pLdd4c1cY/edit?usp=sharing

3.3. Os seguintes documentos deverão ser apresentados para a
confirmação da inscrição, até às 10:00 horas do dia 23/11/2022, 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

3.4. Os atletas poderão se inscrever em mais de uma modalidade,
porém, não é garantido que não ocorram regatas ao mesmo tempo, ou
em tempos que possibilitem aos mesmos participarem em classes
diferentes. Desta forma quem se inscrever em mais de uma categoria
assume o risco destas condições acima.
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4. TAXAS DE INSCRIÇÃO

4.1. As datas limites de inscrição e os valores, seguirão na tabela
abaixo:

Para pagamento até dia 23/06/2022– R$250

Para pagamento até dia 23/10/2022– R$300

Para pagamento até o dia 23/11/2022 R$350

obs.: Estrangeiros residentes fora do Brasil, podem fazer suas
inscrições normalmente e combinar o pagamento diretamente pelo e-
mail festivaldevelasmaragogi@gmail.com.

4.2. Os itens do evento indicarão as formas e instruções para
realização do pagamento da inscrição.

4.3. Acesse o link para fazer sua inscrição on-line:

https://docs.google.com/forms/d/1BCTg1CfyIM1T4wuNJYXiFtA8kfQvo
UTrh1pLdd4c1cY/

Conta ou PIX para depósito:

Pagamento pelo PIX: 021109174 07

Aline Régia Alves Fernandes

Banco Itaú

Ag: 7023

CC: 01895-0

CPF.: 021109174 07
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5. CATEGORIAS

As categorias serão conforme abaixo:

5.1. JUNIOR (homens e mulheres entre 15 a 23 anos completados
até 31/12/2022)

5.2. OPEN (homens e mulheres)

5.3. SÊNIOR (homens e mulheres entre 24 a 44 anos)

5.4. MÁSTER (homens a partir de 45 a 54 anos)

5.5. GRAND MÁSTER (a partir de 55 a 64 anos)

5.6 ESTREANTE – Velejadores Iniciantes e Estreantes em
campeonatos.

5.7 SPORT – Velejadores mais experientes que os estreantes, que
não estejam ainda no nível da Open, seja em técnicas ou
equipamentos.,

5.8 VETERANO (a partir de 65 anos)
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6. PROGRAMA DE REGATAS

6.1. Estão programadas até 4 regatas por dia e no caso especial da
Slalom que possui baterias, 4 finais Winner e Looser que daria 4
qualificatórias e 4 finais para cada atleta. Porém, a CR é soberana e
pode realizar alterações no ato da reunião de Comandantes.

6.2. Programação diária:

Data Horário Evento

23/novembro

08h Registro, Credenciamento

9:30h” Cerimônia de Abertura

10:00h” Reunião de Comandantes

11:00h” Início das Regatas

24/novembro

8:30h Reunião de Comandantes

9:00 h Início das Regatas
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6. PROGRAMA DE REGATAS

25/novembro

Long Distance: Largada no Caminho de Moisés as 9:30 AM rumo
Croa de São Bento.

26/novembro

8:30h Reunião de Comandantes

9:00h Início das Regatas

27/novembro

8:30h Reunião de Comandantes

9;00h Início das Regatas

16h Término das Regatas (horário limite da última largada do dia).

17h Cerimônia de Premiação

6.3 No último dia de regatas nenhum sinal de atenção será feito
depois das 16:00h.
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7. LOCAL E ÁREA DA REGATA

7.1. O Evento terá como sede a área Localizada entre o Hotel Praia
Dourada e a Marinha Burgalhau para a Modalidade Windsurf (foto 01), e
a área urbana em frente a cidade para as Modalidades Kite, Wing, Sup
e Canoa.

7.1.1 Alteração em Agosto/2022, para maior conforto a base saiu do
terreno ao lado do hotel Praia Dourada para ficar no terreno ao lado do
Receptivo Pontal de Maragogi proporcionando assim um maior
conforto a todos que estejam presente (foto 02).

88

Foto 02: Ateração da base - Vermelho, base 

alterada. Verde, nova base. 

Foto 01: Local de montagem da estrutura do 

ev ento



7. LOCAL E ÁREA DA REGATA

7.2. As regatas serão realizadas no trecho compreendido entre o lado
norte Caminho de Moises e o lado sul final da área urbana da cidade,
este local fica localizado a 120 km de Recife ou Maceió, na linda Cidade
de Maragogi, AL; Rodovia AL-101 Norte, km 130,900, Maragogi –
Alagoas, 57955-000.

7.3. As regatas serão realizadas na frente do local do evento ou se
necessário, um pouco mais distante de acordo com as necessidades.

7.4. Long Distance: Largada no Caminho de Moisés até a Croa de São
Bento.
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Foto 3: Coordenadas da Raia



8. PERCURSOS

8.1. Os percursos estarão descritos no Quadro de Avisos na sede do
evento, podendo ser diferentes durante o campeonato assim como,
termos uma regata Long Distance também válida para a pontuação.

9. PONTUAÇÃO

9.1. Um mínimo de 1(uma) regatas devem ser completadas para
constituir a competição.

9.2. Quando menos de 04 (quatro) regatas foram completadas, a
pontuação do velejador na série será a soma de suas pontuações em
cada regata.

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. Quando 12 (doze) regatas foram completadas, a pontuação do
velejador na série será a soma de suas pontuações em cada regata,
excluindo-se seus três piores resultados.
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9. PONTUAÇÃO

9.6. O máximo de regatas desse campeonato não ultrapassará o
número de 12 (doze) regatas sendo no máximo de 04 (quatro) regatas
realizadas por dia de evento.

9.7 Sistema de pontuação Linear (1 para o 1o, 2 para o 2o
sucessivamente…)

9.8 Usamos o linear e o sistema de desempate da world sailing.
Apêndice A (A8.1 e A8.2)

10. LOCAL DE PERMANÊNCIA

10.1. Os equipamentos dos velejadores deverão ser guardados nos
locais a eles designados enquanto estiverem no local de competição
que será na sede do evento.

11. PRÊMIOS

11.1. Os prêmios serão concedidos como segue: Serão premiados os 5
primeiros de cada categoria principal e 3 primeiros das subdivisões,
sendo válida a categoria com no mínimo de 3 participantes, de acordo
com o item 5.6.
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12. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

12.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco.
Conforme a RRV na sua regra 4.

12.2. “A responsabilidade pela decisão de participar da regata ou de
continuar em regata pertence exclusivamente ao atleta”.

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. 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.

12.6. 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.
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13. DIREITOS DE IMAGEM

13.1. 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.

14. MAIS INFORMAÇÕES

14.1. Maiores informações serão oportunamente detalhadas até o
lançamento de novos AR´s ou até a publicação da Instrução de
Regatas.

14.2. O contato com a organização poderá ser feito através do e-mail:
festivaldevelasmaragogi@gmail.com

INFORMAÇÕES EXTRAS QUE NÃO FAZEM PARTE DO AVISO DE REGATA: 

1. TRANSPORTE

1.1. Caberá a cada velejador se responsabilizar sobre o transporte do
competidor e acompanhantes até o local do evento

2. CONDIÇÕES DE CLIMA E ÁGUA EM MARAGOGI:

2.1. As condições de Maragogi nesta época do Ano são muito favoráveis para
prática do esporte, podendo ter temperaturas de 28 a 35 graus.

2.2. O vento predominante para esta época do ano é Leste/Nordeste entre 8
a 25 kts.

3- Velejo livre:

3.1. Quem puder chegar antes, não perca a oportunidade de conhecer os
arrecifes (Clique para ver o vídeo).
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INFORMAÇÕES EXTRAS QUE NÃO FAZEM PARTE DO AVISO DE REGATA: 

4. Confira as Pousadas e Hotéis que estão dando descontos para os
velejadores. Faça logo sua reserva identificando-se como participante
do Festival de Velas pois as unidades com desconto são limitadas.
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