
  

 
CIRCUITO REGIÃO DOS LAGOS DE WINDSURF 

2008 
LAGOA DE ARARUAMA – RIO DE JANEIRO 

AVISO DE REGATA – 4ª ETAPA 

Upwind – Praia Seca – Araruama 
 

15 e 16 de novembro e data reserva 6 e 7 de dezembro 
 

 
 
 

AVISO DE REGATA 

1. REGRAS 

1.1. A regata será regida pelas regras como definidas nas Regras de Regata a Vela. 

 

2. PROPAGANDA 

Categoria C. Ver Regulamento 20 da ISAF. 

 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1 Serão 16 categorias a serem disputadas:  

Open (Geral) 

Race Slalom (masc./fem.)  

Formula (masc./fem.)  

Free race (masc./fem.) 

Free wave (masc./fem.) 

Estreante (masc./fem.) 

Start ou Escolinha (masc./fem.)  = velejadores (as) em aula ou recém saídos do curso básico 

RSX (masc./fem.)  

Flotilhas (3 prêmios para as 3 maiores flotilhas visitantes) 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.2 Horários das Inscrições: 

08:00 às 11:00 Inscrições  (Não será permitida a Troca de Categorias após o término do 
Horário das Inscrições) 

 

3.3 As Inscrições também podem ser feitas pela Internet, no seguinte e-mail:  
upwind@upwind.com.br  

 

É importante que o Velejador (ou seu Representante Legal) que deseja se Inscrever pela 
Internet envie os seguintes dados para validar a Inscrição:  Nome Completo, Cidade, UF, 
Flotilha, Telefones para Contato, e indicar a Categoria para a qual deseja ser Inscrito. De 
qualquer maneira, é obrigatória sua Presença no Primeiro dia do Evento, durante os Horários 
de Inscrições, para assinar o TERMO DE RESPONSABILIDADE e para a retirada do seu 
Colete de Identificação. 

 

3.4 As inscrições só estarão confirmadas após a assinatura do termo de responsabilidade e 
pagamento da taxa de inscrição. 

3.5 O termo de responsabilidade para velejadores menores de idade deve ser assinado pelo 
responsável ou seu Representante Legal. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO 

Será aplicado o Código de Classificação de Competidores da ISAF. 

 

5. TAXAS 

5.1  A seguinte taxa é requerida: 

R$ 50,00 para todas as Categorias no dia e R$40,00 até final de outubro. 

 

 5.2 Formas de Pagamento:   Se informar no Local de Inscrição 

      5.3  Um dos objetivos do CLRW é reunir o maior número de velejadores em cada etapa. 
Desta forma tentaremos estabelecer as menores taxas possíveis em função dos gastos e 
patrocínios conseguidos. A dificuldade de se obter patrocinadores para todo o Circuito, pode 
nos levar a alterar as taxas a cada etapa, pois há entrada e saída de patrocinadores a cada 
etapa. 

      5.4 Caso aconteça a remarcação da data da regata de acordo com a previsão, 

o velejador inscrito fica impossibilitado de reaver a devolução do valor da inscrição, porém 
continuará participando do SORTEIO GERAL.  

      5.5 Os primeiros 100 inscritos receberão uma camiseta do evento. 

      5.6  Na taxa está incluído o almoço de confraternização do velejador inscrito, a mesa de 
frutas e a participação do sorteio de brindes. 

      5.7  Na entrega do colete o velejador receberá um bracelete que lhe permitirá acesso ao 
local de confraternização. 

     5.8  Serão cobrados R$15,00 por cada colete não devolvido. 

 

mailto:upwind@upwind.com.br


  

6. PROGRAMA   

6.1 PROGRAMAÇÃO 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 

15 de Novembro  

08:00 às 11:00 Inscrições 

11:30 – Reunião dos velejadores inscritos 

12:00 – Mesa de frutas liberada para velejadores 

13:00 – Início das regatas 

18:00 – Término das Regatas 

19:00 – Buffet de confraternização  

OBS.:  caso haja tempo suficiente, após a Realização de 4 Regatas desta Etapa, a 
Comissão de Regatas dará o sinal de Aviso para a Realização de 1 (uma) única Regata 

para Validar a Etapa Barão para as Seguintes Categorias: Race/slalom (masc./fem.), 

Freerace (masc./fem.) e Freewave (masc./fem.) (Ver Quadro de Avisos) 

 

16 de Novembro 

09:00   –  Início das regatas para conclusão da Etapa Up Wind e Etapa Barão, caso as 4 
primeiras  Regatas da Etapa Up Wind já tenham sido concluídas. 

 15:00 – Término das Regatas (podendo ser alterado de acordo com a previsão do vento) 

 15:00 – Premiação (podendo ser alterado de acordo com a previsão do vento) 

 

7.  Categorias e  Medições 

Race Slalom (masc./fem.) - Pranchas "top" ....Slalom, as antigas Course Slalom, etc... - 
qualquer vela 

Formula (masc./fem.) - material de Fórmula e FE 

Free race (masc./fem.) - Pranchas free race, free rides, super-x - qualquer vela 

Free wave (masc./fem.) – Pranchas Wave ou Freestyle ou Freestyle/Wave  e velas sem 
câmber 

Estreante (masc./fem.) - qualquer vela e prancha  

Start (masc./fem.) -  qualquer vela e prancha 

RSX (masc./fem.)  -  equipamento de RSX 

Open – Velejadores de todas as classes estão incluídos automaticamente e os Prós somente 
entram nesta categoria! 

 

 

Nota.: Não será permitida troca de Categorias após o Horário Limite ao Término das Inscrições.   

Caso o Velejador desejar correr com outro Equipamento que não seja o Especificado em sua 
Categoria, ou seja, mudando automaticamente de Categoria, cabe ao mesmo Notificar a CR ou 



  

ao Fiscal de Provas para que os mesmos possam Identificá-lo, sob possíveis penalidades caso 
o Velejador seja identificado sem, ao menos, notificar a CR ou ao Fiscal de Provas.  

 

Hipótese 01:  

Caso o velejador se inscreveu na Categoria Fórmula mas o vento aumentou de intensidade e o 
mesmo deseja continuar a série de Regatas com outro Equipamento, o que caracterizaria uma 
Troca de Categoria, o mesmo poderá participar da largada durante as baterias mas, em 
hipótese alguma, poderá passar pelo Gate de Chegada. Caso sua Passagem seja registrada 
pela CR, o velejador será, automaticamente, considerado como DNF ou, até mesmo, poderá 
ser Desclassificado da Etapa, caso a CR perceba que o mesmo agiu de má fé.  

 

8. INSTRUÇÕES DE REGATA 

8.1. As Instruções de Regata estarão disponíveis no Quadro de Avisos após as 9:00hs do dia 

15/11/2008  no  Hall de Entrada da Up Wind  ou  no site www.upwind.com.br . 

 

9. LOCAL  

9.1. A figura abaixo mostra o local de realização do evento. 
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9.2. A figura abaixo mostra o percurso da(s) área(s) de regata. 

 

10. PERCURSOS 

10.1. Os percursos a serem seguidos serão descritos nas Instruções de Regata (IR) ou 

como na figura do Item 9.2.  

 

11. PROTESTOS 

11.1  O CRLW 2008 é um programa de competições projetado para motivar os velejadores 
amadores e promover apresentações dos profissionais assim como atualizar a todos das 
novidades que facilitam e melhoram a prática de nosso esporte e, principalmente, ampliar os 
laços de amizade entre todos os velejadores dos diferentes picos.   

Nos moldes do Defi  porém, em uma escala Nacional, a competição foi projetada exatamente 
para os velejadores que querem iniciar nas regatas e aqueles que desejam encontrar velhos 
amigos e confraternizar. Sua finalidade é colocar o maior número de velejadores amadores e 
profissionais juntos na raia com outros velejadores de outros estados, dando a oportunidade de 
velejarem em situação de confraternização com qualquer equipo de wind (respeitando as 
regras para a Pontuação) e assim promover o engrandecimento técnico de todos e colocar o 
nosso amado esporte na evidência merecida com altos números de participantes.  

Devido a todas as características citadas acima e, levando-se em consideração que o Evento 
CRLW preza, principalmente, pelo FAIR PLAY, ficou decido pela Comissão Organizadora que, 
após dada a Largada, não haverá, em hipótese alguma, disponibilidade para Protestos, 
Reclamações, etc.... 

Cabe aos velejadores levarem em consideração o FAIR PLAY e ajudarem na realização de 
uma disputa saudável dentro da raia, sem necessidade de uma Disputa com total Afinco, 
podendo causar injúrias ao próximo ou, até mesmo, a si próprio. 

 

 



  

12. PONTUAÇÃO 

12.1. Será aplicado o Sistema Linear de Pontuação.  

12.2. Após a CR registrar as Chegadas, as planilhas serão lançadas separando e pontuando 
os velejadores por   Categorias. 

Exemplo: 

Bateria 01: 

Primeiro Colocado: Velejador (Colete 20) da Categoria Race_Slalom Masc. 

Segundo Colocado: Velejador (Colete 02) da Categoria Fórmula_Masc. 

Terceiro Colocado: Velejador (Colete 05) da Categoria Freerace_Fem. 

Quarto Colocado: Velejador (Colete 15) da Categoria Race_Slalom Masc. 

 

Separando por Categorias: 
Bateria 01: Categoria Race_Slalom Masc.: 

Primeiro Colocado: Velejador (Colete 20) 

Segundo Colocado: Velejador (Colete 15) 

 

12.3. Para cada Série de  1 à 3 Regatas, não haverá utilização de Descartes. Entre 4 à 6    
Regatas realizadas, haverá apenas 1 Descarte e, entre 7 à 10 Regatas, serão utilizados 2 
Descartes. 

         Pelo menos 1 (uma) regata deve ser completada para constituir a série. 

12.4. No máximo 8 Regatas deverão ser completadas para constituir a série. 

12.5. As Pontuações referentes aos DNC, DNS, OCS, BFD, DNF, RAF, DSQ, DNE E DGM 
serão iguais ao maior número de inscrições em cada Categoria nesta Etapa, acrescido de 
1 (hum).  

Exemplo: 

Caso um velejador da Categoria Race_Slalom_Masc. leve um DNF na Bateria 01 e, nesta 
Etapa estão Inscritos 27 Velejadores, o Velejador que levou o DNF ficará com 27 Pontos + 1 
(Hum) = 28 Pontos nesta Bateria 01 

12.6. A Pontuação para o Ranking por Categorias do Circuito será o somatório de suas 
pontuações em cada etapa, excluindo-se o seu pior resultado. Para efeito desta regra, para 
àqueles velejadores que não participaram de alguma Etapa ou que, participaram, porém 
optaram por mudar de categoria ao longo do Circuito, utilizaremos como critério de 
pontuação na Etapa na qual o velejador está Ausente o MAIOR NÚMERO DE 
VELEJADORES INSCRITOS NA CATEGORIA DURANTE O CIRCUITO ACRESCIDOS DE 
1 (Hum). 

 

13. BARCOS DE APOIO 

13.1. A Comissão Organizadora disponibilizará de Barcos de Apoio durante as Regatas.  

 

14. PRÊMIOS 

14.1 É intenção da Comissão Organizadora ofertar premiação aos três primeiros colocados de 
cada classe/categoria e um sorteio entre todos os competidores, de acordo com os patrocínios 
adquiridos ao longo do circuito. 



  

14.2  É intenção da Comissão Organizadora, ofertar uma premiação para a Maior Flotilha 

participante da última Etapa do CRLW 2008. 

 

15. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de 
Competir. A Autoridade Organizadora  não aceitará qualquer responsabilidade por danos 
materiais, físicos ou morte, relacionados diretamente com a série de regatas, seus 
antecedentes, durante ou depois de completada. 

 

16. DATA RESERVA. 

A comissão organizadora da etapa utiliza-se desta abertura na regra para melhor realizar o 
evento. Caso não hajam boas condições nas previsões que antecedem o evento a Comissão 
Organizadora poderá informar pelo site www.upwind.com.br o adiamento da etapa para esta 
data reserva 6 e 7 de Dezembro a fim de efetuar uma etapa com boas condições de vento! 
Todo o velejador deverá ficar super atento ao informativo colocado no site UPwind nos dias 
anteriores podendo ser comunicado o adiamento do evento até na Quinta-feira anterior dia 13 
de Novembro! 

 

17. LEMBRETE (Etapa Barão) 

Nesta Quarta e Última Etapa do CRLW  será efetuada somente 1 (uma) regata postergadas da 
etapa do Barão. Desta Regata, participarão apenas os velejadores que se inscreveram nas 
categorias Race/slalom, Freerace e Freewave naquela ocasião. São eles: 

 

ALDA BARROS FREE_RACE_FEM RIO WIND RJ 

CAROLINA BARROS FREE_RACE_FEM RIO WIND RJ 

CRISTINA M. DOS SANTOS FREE_WAVE_FEM RIO WIND RJ 

PAULO S. ROCHA FREE_WAVE_MASC ILHA RJ 

ALEXANDRE BARROS BARRETO 

FREE_RACE_MASC 

RIO WIND RJ 

CARLOS ALBERTO S. DE 
BARROS FREE_RACE_MASC RIO WIND RJ 

MARCELO JOLY FREE_RACE_MASC RIO WIND RJ 

RICARDO CESAR MISIEC FREE_RACE_MASC RIO WIND RJ 

TOTY MAIA FREE_RACE_MASC RIO WIND RJ 

RENATA NUNES BARBOSA RACE_SLALOM_FEM MAURIKITE RJ 

CARLOS BRUSSEL RACE_SLALOM_MASC RIO WIND RJ 

CONRADO RACE_SLALOM_MASC RJWC RJ 

FABIO HUNTER RACE_SLALOM_MASC WINDHUNTER RJ 

JOSE KIMIO ANDO RACE_SLALOM_MASC CNA RJ 

LUIZ CLAUDIO (CABELO) RACE_SLALOM_MASC RIO WIND RJ 

MAURICIO MANSUR BRAGA RACE_SLALOM_MASC MAURIKITE RJ 

ROBSON GODINHO RACE_SLALOM_MASC CNA RJ 

http://www.upwind.com.br/


  

O Critério escolhido pela Comissão Organizadora da etapa foi o seguinte:  

- Todos os velejadores citados acima deverão se apresentar na ocasião das inscrições para 
que seus nomes sejam colocados como tal e, assim, seus resultados serão copiados da regata 
extra da Etapa Upwind.  

- Caso não hajam condições de fazer esta regata por falta de tempo, será aproveitado 
somente o resultado da 1ª regata da etapa Upwind sendo retirados os velejadores que não 
se inscreveram na etapa Barão. Ex. 3º lugar na regata upwind se inscreveu etapa barão e 
depois 10º lugar na regata upwind se inscreveu na etapa barão. 1º e 2º respectivamente na 
sumula da regata barão! Assim será considerada fechada a etapa Barão! 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Para maiores informações, por favor entre em contato com: 

UPWIND: (22) 2661-4516 upwind@upwind.com.br 

BARÃO: (22) 2667-0535 e (22) 2667-3351 baraowind@oi.com.br 

CNA: (22) 2673-5033 vela.nautico@terra.com.br 

VALTELINA: (21) 9995-3022 / (22)81278179 maurikite@oi.com.br 

WIND HUNTER: (21) 8899-3604 wind@windhunter.com.br 

 

 


