
 

 

AVISO DE REGATA 

1ª ETAPA CRLW 
13 e 14 Junho de 2009 

 

 

11..  AAuuttoorriiddaaddee  OOrrggaanniizzaaddoorraa  

Equipe Circuito Região dos Lagos de Windsurf. 

22..  EElleeggiibbiilliiddaaddee  ee  IInnssccrriiççõõeess  

2.1 - O campeonato será aberto as classes: 

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

 Fórmula (masc./fem.) - Material de Fórmula  

 Fórmula Experience (masc./fem.) – Material de Formula Experience 

 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; 

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

 Estreante (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. 

2.2 – Inscrições pela Internet: As inscrições por internet poderão ser realizadas através do e-mail 
baraowind@oi.com.br até as 18h do dia 12/06. 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 (ANEXO A). A retirada do seu Colete 
de Identificação será feita durante a Reunião de Velejadores. 

2.3 – Inscrições Presenciais: As inscrições presenciais poderão ser realizadas até as 11h do dia 
13/06 no Barão Wind Kite Point. 

2.4 – Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$50,00 (Cinqüenta Reais) até 01/06/09 e 

posteriormente de R$70,00 (Setenta Reais) até o prazo final das inscrições. 

33..  LLooccaall  ddaass  RReeggaattaass  

O evento terá como sede as instalações do barão wind & kite point. 

44..  IInnffoorrmmaaççõõeess  

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