
 
 
 
 
AVISO DE REGATA  

DATAS  1a etapa Charitas 27 e 28 de outubro de 2007 

LOCAL  Charitas - Niterói 

SEDES  CNC – Clube Naval Charitas 

PREMIAÇÃO  Serão oferecidos prêmios para as subdivisões: 5 primeiros da open, 10 
primeiros do Sport, os 5 primeiros do Estreante e 5 primeiros do Start. As 
subcategorias terão premiados: 3 primeiros do feminino, Junior, máster, 
gran máster e supermaster. 

 

Formula Windsurfing FW 
 

Nº de 
prêmios 

Experience premia os 5 primeiros 5 

Open: premia os 5 primeiros (todo mundo junto, não 
subdivide, premia o open só na geral) 

5 

Sport: premia os 10 primeiros (todo mundo junto, não 
subdivide, premia o sport só na geral) 

10 

Estreante: Novos velejadores em fase de iniciação em 
competições 

5 

Start: (velejadores em fase de aula ou recém saído do 
curso/percurso em través pequeno) premia os 5 
primeiros  

5 

4.1. Subcategorias por gênero e idade: 

Feminino: premia os 3 primeiros  3 

Junior: premia os 3 primeiros  3 

Máster: premia os 3 primeiros  3 

Gran Máster: premia os 3 primeiros  3 

Super Máster: premia os 3 primeiros  3 

total: 45 prêmios

 
 
 



  
Obs: Para ser válida uma categoria, deve ter pelo menos 3 pessoas inscritas ou 
o velejador deve optar por correr somente no geral da sua subdivisão ou 
escolher outra subcategoria. 

REGRAS  Regras da ISAF e da FW, determinações da FBVM e ABWS,este aviso de 
regata e as instruções de regata.  
O evento está classificado como categoria C, conforme código de propaganda 
da ISAF / regulamento 20. 
O evento será seletivo para o Ranking do CCFW 2007. 

CLASSE  Formula Windsurfing. 

INSCRIÇ
ÕES  

As inscrições deverão ser feitas pela internet (e-mail) ou no local do evento 

HABILIT
AÇÃO  Estarem em dia com a FBVM e ABWS 2007! 

EQUIPA
MENTOS  

Todas as pranchas e velas serão habilitadas/identificadas no início do evento e 
colocados no site. PROGRAMAÇÃO posteriormente informada de acordo com 
cada etapa! 

ORG. 
TÉCNICA  Clube Naval Charitas & UPwind 

APOIO  FEVERJ e FBVM 

INFORM
AÇÕES  

Christina - Fone: (21) 2514 5973 
chrisbra28@yahoo,com.br 
CNC – Fone: (21) xxxxxxx (secretaria náutica) Henrique ou Josoé 
nautica@cncharitas.com.br 

 
 
 


