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COPA DA JUVENTUDE 
 

29 de Fevereiro a 04 de Março de 2012 
 

 
Autoridade Organizadora: 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA E MOTOR 
 

FEDERAÇÃO DE VELA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

AVISO DE REGATA 
 
 

1. REGRAS 
A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a Vela 
2009/2012. 
 

2. PROPAGANDA 
2.1. Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida pela Autoridade Organizadora. 
 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRICÕES 
3.1. A competição será aberta às seguintes classes: Laser Radial (Masc. e Fem.), 420 (Masc. e Fem.), RS:X 
(Masc. e Fem.), Hobie Cat 16 (Aberto) e 29er (Aberto), desde que tenham no mínimo três barcos inscritos 
participando de no mínimo de 4 regatas da série. 
3.2. São elegíveis os barcos cujos tripulantes sejam comprovadamente de nacionalidade brasileira, que 
tenham idade abaixo de 19 anos em 31 de Dezembro de 2012 (atletas nascidos após 31 de Dezembro de 
1993) e que estejam registrados como um “ISAF Sailor (Velejador da ISAF)” no site da ISAF, 
www.sailing.org. 
3.3. O evento será seletivo para a formação da Equipe Brasileira de Vela Jovem (EBVJ) que irá representar o 
Brasil no Campeonato Mundial da Juventude da ISAF, a ser realizado em Dun Laoghaire - Irlanda, entre os 
dias 12 e 21 de Julho de 2012.  
3.4. Para a classe RS:X Masculina e Feminina será usada a vela 8,5 m2 e com quilha de 60 cm, conforme 
regulamento do Mundial da Juventude. 
3.5. (a) Com o objetivo de atender o prazo de confirmação de participação do Brasil em cada Categoria de 
Classe, no Campeonato Mundial da Juventude – Irlanda 2012, os barcos elegíveis para a Copa da Juventude 
(Seletiva Nacional da Equipe Brasileira de Vela Jovem) poderão efetuar uma pré-inscrição preenchendo o 
formulário em anexo, confirmando com a assinatura dos responsáveis e enviando para o e-mail 
cbvm@cbvm.org.br e esportiva@vds.com.br até às 18:00h do dia 31/01/2012.  

(b) Caso até o dia 31 de Janeiro de 2012, não seja atingido o mínimo de 02 (dois) barcos inscritos em 
determinada Categoria de Classe, esta categoria de Classe será cancelada da programação da Copa da 
Juventude 2012 e a Comissão Técnica da CBVM se reservará o direito de caso haja 01 (uma) inscrição em 
determinada categoria de Classe de convocar este atleta/tripulação após avaliação criteriosa do planejamento 
de treinos e do currículo esportivo deste atleta/tripulação, para representar o Brasil no Campeonato Mundial 
da Juventude – Irlanda 2012. 

 (c) Havendo o mínimo de 02 (dois) barcos inscritos até o dia 31 de Janeiro de 2012 em determinada 
Categoria de Classe, as inscrições terão continuidade para esta Categoria de Classe e poderão ser feitas até 
às 18:00h do dia 29/02/2012. 
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4. TAXAS 
Não serão cobradas taxas de inscrição. 
 

5. PROGRAMA 
5.1 Programação 
 

Dia da Semana Data Horário Atividade 
Quarta-feira 29/02/2011 09:00 às 18:00 Medições – Organização de cada Classe 

16:00  Regata de Abertura 

19:30  Reunião de Participantes 
Quinta-feira 01/03/2011 09:00 às 11:00 Medições – Organização de cada Classe 

13:00 Início da sinalização de partida 
Sexta-feira 02/03/2011 13:00 Início da sinalização de partida 

Sábado 03/03/2011 13:00 Início da sinalização de partida 
Domingo 04/03/2011 12:00 Início da sinalização de partida 

  16:00 Hora limite para sinalização de partida 
17:00 Cerimônia de Premiação 

5.2 Estão programadas 10 regatas. Serão realizadas no máximo 3 regatas por dia.  
 

6. MEDIÇÕES 
6.1 Todos os barcos deverão ter sido previamente medidos de acordo com as regras das respectivas 
Classes. 
6.2 Os barcos devem ter sua prova de regularidade ou certificados apresentados à Secretaria do Evento por 
ocasião da sua inscrição. 
6.3 Qualquer barco ou equipamento poderá ser inspecionado a qualquer tempo. 
 

7. INSTRUÇÕES DE REGATA 
Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, a partir das 09:00h do dia 29 de fevereiro de 2012. 
 

8. LOCAL 
O evento terá como sede administrativa e esportiva o Veleiros do Sul, sito à Avenida Guaíba, 2941 – Vila 
Assunção / Porto Alegre / RS – CEP.: 91900-420. As regatas serão realizadas no Rio Guaíba e os detalhes 
das áreas de regata estarão contidos nas IR. 
 

9. PERCURSOS 
Informações sobre os percursos estarão contidas nas IR. 
 

10. SISTEMA DE PUNIÇÃO 
10.1 Será aplicado o Apêndice P – Procedimentos Especiais para a Regra 42. 
10.2 As decisões da CP serão inapeláveis, em conformidade com a regra 70.5 (b). 
10.3 Para as Classes Hobie Cat 16 e 29er, a regra 44.1 e 44.2 são alteradas, substituindo-se a Punição de 
Duas Voltas pela Punição de Uma Volta. 
 

11. PONTUAÇÃO 
11.1 O mínimo de quatro regatas com três barcos competindo devem ser completadas para se constituir a 
série.  
11.2  (a) Quando menos de seis regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma 
de suas pontuações em cada regata. 
  (b) Quando seis ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 
suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 
 

12. BARCOS DE APOIO 
Os barcos de apoio deverão ser inscritos na Secretaria do Evento, que será a Secretaria Esportiva na sede 
do evento. 
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13. LOCAL DE PERMANÊNCIA 
Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados nos pátios da sede esportiva do evento. 
 

14. PREMIAÇÃO 
14.1. Será oferecida premiação aos três primeiros colocados de cada categoria por classe.  
14.2. O Clube que obtiver o maior número de pontos conforme critério descrito nas Instruções de Regata, 
receberá o Troféu Transitório de melhor Clube Brasileiro – Vela Jovem.  
14.3. A Seleção da Equipe Brasileira de Vela Jovem 2012 será feita conforme Resolução 007/2011 da CBVM, 
que se encontra no site www.cbvm.org.br 
 

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. MAIS INFORMAÇÕES 
Para mais informações, entrar em contato com: 
 

Confederação Brasileira de Vela e Motor 
Av. das Américas, 500  Bloco 20 – Sala 310 
22.640-100 – Rio de Janeiro, Brasil 
Tel.: +55 21 3139-9200  
Fax: +55 21 2495-4016 
E-mail: cbvm@cbvm.org.br 
Site: www.cbvm.org.br 

Federação de Vela do Estado do Rio Grande do Sul 
* Autoridade Organizadora *  
Av. Guaíba, 777 
CEP 91900-420 – Vila Assunção, Porto Alegre - RS 
Telefax: 51 3222-7112 
E-mail: fevers@fevers.com.br  
Site: www.fevers.com.br 
 
Veleiros do Sul - * Sede Esportiva do Evento * 
Av. Guaíba, 2941 
CEP 91900-420 – Vila Assunção, Porto Alegre - RS 
Telefax: 51 3265-1733 ou 3267.1717 
E-mail: esportiva@vds.com.br  
Site: www.vds.com.br 
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COPA DA JUVENTUDE 2012 
 

Formulário de Inscrição 
 

Classe: Numeral: 

Clube: Federação: 

Timoneiro: ISAF ID: 

Data de Nasc.:        /         /  Tel.: (    ) E-mail:  

Nome do Pai: Tel: 

Nome da Mãe Tel: 

Endereço completo: 

 

Proeiro: ISAF ID: 

Data de Nasc.:       /       / Tel: (     ) E-mail: 

Nome do Pai: Tel: 

Nome da Mãe Tel: 

Endereço completo: 

Declaro conhecer e respeitar as Regras Internacionais de Regata a Vela (International Sailing Federation) 
2009/2012, as determinações da CBVM, regras da Classe, as instruções de Regata, incluído as alterações feitas 
pela Comissão de Regatas ou pela Comissão de Protesto; estando eu e meu tripulante, assim como o barco 
mencionado, rigorosamente de acordo com a declaração agora prestada. 

Assinatura: 
 
 
Assinatura do Responsável – Caso menos de 18 anos(Timoneiro): 
 
 
 

Assinatura do Responsável – Caso menos de 18 anos (Proeiro): 
 
 
 

 


