
Campeonato Brasil Centro - Seletiva da Classe Optimist 2012  

26 a 30 de abril de 2012 

 

Iate Clube Armação de Búzios 

 Associação Brasileira da Classe Optimist 

Confederação Brasileira de Vela e Motor e 

Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro 

Búzios – RJ - Brasil 

AVISO DE REGATAS 

 

1.      REGRAS 

1.1         A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de 

Regata a Vela da ISAF. 
1.2         Aplicam-se as prescrições da CBVM. 
1.3         Os barcos não serão eximidos de apresentar a bandeira vermelha, indicadora da 

intenção de protestar, alterando a regra 61.1 (a) da ISAF. 
1.4     As regras sinal de regata RECON e 66 são alteradas, respectivamente: tempos para 

sinalizar em terra e modificação de prazos.  As alterações serão detalhadas nas Instruções de 

Regata. 

2. PROPAGANDA 

2.1 Os barcos participantes poderão exibir propaganda, conforme regulamento 20 das regras 

da ISAF, desde que, apresentem juntamente com a inscrição o devido Alvará expedido por 

sua Federação Estadual. 

3.      ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
3.1     O evento é aberto a Velejadores das categorias Veterano e Estreante que estiverem em 

dia com a anuidade da ABCO 2012, conforme listagem constante da página oficial da 

ABCO  e cumprirem com os requisitos do Regulamento 19 da ISAF e com o capítulo II do 

Regulamento Geral da ABCO. Os velejadores não poderão ter a data de nascimento anterior 

a 1997.  
3.2     Os barcos deverão ter certificado de medição válido e constante da página oficial da 

ABCO 

3.3     Velejadores elegíveis deverão se inscrever preenchendo o formulário de inscrição do 

anexo A que deverá ser entregue na secretaria do evento até às 10h de 27/04/2012 

acompanhado dos seguintes documentos: 

            a) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição conforme o item 3.1; 

            b) Autorização do Anexo B, assinada por pai ou responsável; 

            c) Cópia de RG ou certidão de nascimento; 



            d) Cópia da carteira ou contrato de plano de saúde (opcional mas 

recomendado);            

            e) Ficha de medição assinada pelo medidor chefe. 

3.4     Inscrições antecipadas poderão ser feitas enviando-se o formulário do anexo A 

acompanhado de cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição conforme o item 

4.1 por correio eletrônico ao endereço icab@bol.com.br  

4.      TAXA DE INSCRIÇÃO 

4.1     Poderá ser paga por depósito nominal ao Iate Clube Armação de Búzios , CNPJ sob nº 

42.273.953/0001-73, banco Bradesco (237), Agência: 1057-0, Conta Corrente: 4652-3 ou 

diretamente na secretaria do evento nos seguintes valores: 

Até      05 de abril de 2012               R$ 150,00  

Após   06 de abril de 2012                R$ 180,00  

4.2     No caso de desistências após o dia 06/04/2012 será devolvido apenas 50% do valor pago 

conforme o item 3.1. 

5.    PROGRAMAÇÃO 

5.1       Inscrição, Medição e Confirmação da inscrição: 

            26/04/2012, Quinta feira     das 09h até 18h 

            27/04/2012, Sexta feira         das 09h até 11h 

5.2       Dias de Regata                      Categorias 

            27/04/2012, Sexta feira        Regatas Veterano e Estreante 

            28/04/2012, Sábado              Regatas Veterano e Estreante 

            29/04/2012, Domingo           Regatas Veterano e Estreante 

            30/04/2012, Segunda feira     Regatas Veterano e Estreante 

5.3  Estão programadas doze regatas para a categoria Veterano e oito para os estreantes, com 

o sinal de atenção da primeira regata de cada dia estando programado para as 11h. 

5.4  Não serão realizadas mais que quatro regatas num dia para a categoria Veterano sendo 

de três esse número para os estreantes. 

5.5  Não será dado nenhum sinal de partida após as 16h30 do dia 30/04/2012. 

6.    MEDIÇÕES 
6.1  Serão medidos antes do evento: mastreação, vela, leme, bolina e casco, além dos itens de 

segurança; 

6.2  Cascos e demais equipamentos listados no item 6.1 que apresentarem selo de medição do 

último Campeonato Brasileiro estarão dispensados de realizar nova medição; 

6.3  A ABCO disponibilizará uma tabela oficial contendo a numeração das velas e ISAF do 

casco, para consulta do Comitê de Medição, em substituição aos certificados de medição;  
6.4  Durante o evento poderá haver inspeção de medição dos itens da regra da classe 

verificados Itens de medição e segurança inspecionados que não estiverem de acordo com as 

regras serão punidos com 5 pontos, não acumulativos. Isso altera as regras 35 e A4; 
6.5 Competidores poderão somente usar um casco, uma bolina, um leme (com cana e 

extensão), as extensões de carbono não são permitidas em lemes “one designs”, um mastro, 

uma retranca, uma espicha e uma vela durante o campeonato. Estes equipamentos serão 

medidos e aprovados de forma a estar de acordo com as Regras da Classe e do Comitê de 

Medição; 
6.6  Em caso de avaria, a substituição de qualquer equipamento deverá ser previamente 
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solicitada por escrito ao medidor e efetuada somente após a autorização deste.  Caso não seja 

possível formalizar esta solicitação antes da substituição, deverá o competidor solicitar 

verbalmente à Comissão de Regatas ou Protesto e posteriormente formalizar o pedido por 

escrito até o término do prazo de protestos deste dia. 
6.7  Competidores somente poderão participar do campeonato em barcos corretamente 

registrados no seu país de origem devendo usar o numeral da vela correspondente àquela 

embarcação. Excetuam-se a essa disposição os competidores que comprovadamente usarem 

barcos alugados ou emprestados e deverão usar o seu numeral oficial.  

7.      INSTRUÇÕES DE REGATA 

7.1       Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do Campeonato, sendo entregues 

no momento da confirmação da inscrição. 

8.      LOCAL DAS REGATAS 

8.1       Sede do Evento: Iate Clube Armação de Búzios – Praia dos Ossos s/nº - Armação de 

Búzios – RJ. 

9.      PERCURSO 

9.1       Será utilizado o percurso trapezoidal tradicional da Classe Optimist. 

10.      SISTEMA DE PUNIÇÃO 

10.1    Será aplicado o Apêndice P. 

11.  PONTUAÇÃO 

11.1          Na categoria Veterano, quatro regatas completadas são necessárias para que se 

constitua a série do Campeonato Brasil Centro que terá os seguintes descartes: 

a)    Quando menos de 6 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a 

soma de suas pontuações em cada regata. 

b)    Quando de 6 a 8 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma 

de suas pontuações em cada regata, excluindo-se o seu pior resultado. 
c)    Quando de 9 a 12 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma 

das pontuações em cada regata, excluindo-se seus dois piores resultados. 
11.2          Na categoria Estreante, três regatas completadas são necessárias para que se 

constitua a série do Campeonato Brasil Centro que terá os seguintes descartes: 
a)      Quando menos de 5 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a 

soma de suas pontuações em cada regata. 
b)      Quando de 5 a 7 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma 

de suas pontuações em cada regata, excluindo-se o seu pior resultado. 
c)      Quando 8 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma das 

pontuações em cada regata, excluindo-se seus dois piores resultados. 
11.3     Caso o número de velejadores inscritos na categoria veterano ultrapasse o número de 

80 (oitenta), a flotilha desta categoria será dividida em 04 (quatro) grupos, conforme 

determinação do Regulamento Geral da ABCO, item 6.3, Capítulo III.  



12.   BARCOS E PESSOAL DE APOIO 

12.1     Todos os técnicos deverão se inscrever preenchendo o formulário do Anexo C 

entregando-o na secretaria do evento, onde receberão uma bandeira com um número de 

identificação, que deverá ser fixada visivelmente ao barco durante todo o evento 

13.  LOCAL DE PERMANÊNCIA 

13.1Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pela organização do 

campeonato. 

14.SEGURANÇA 

14.1     Além das Regras da Classe IODA 4.2(a) e (b), 4.3(a) e (b), todo barco deve ter a bordo 

um remo com uma superfície mínima de 0,025 m², preso ao barco por um cabo. Todo 

competidor deverá ter um apito amarrado ao colete salva-vidas. 

14.2    Sempre que estiver na água o competidor deverá usar um colete auxiliar de flutuação 

pessoal, adequado ao peso e tamanho do velejador. Uma roupa de borracha ou impermeável 

não é um equipamento de flutuação pessoal. 

15.  PREMIAÇÃO  

15.1     Serão premiados os 10 primeiros colocados na classificação geral veteranos e os 5 

primeiros na classificação geral estreantes,  e os 3 primeiros de cada categoria (veterano e 

estreante). 

1º ao 10º - lugar geral – Veteranos 

1º ao 5º - lugar geral – Estreantes 

1º ao 3º lugar – mirim (masculino e feminino, veteranos e estreantes) 

1º ao 3º lugar – infantil (masculino e feminino, veteranos e estreantes) 

1º ao 3º lugar – juvenil (masculino e feminino, veteranos e estreantes) 

16.  RESPONSABILIDADE 

16.1     Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 04, 

decisão de competir. 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. 

17.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

17.1     Cada competidor deve trazer o seu carrinho de encalhe devidamente identificado. 

17.2     Cada coordenador estadual deve trazer a bandeira do seu Estado 

17.3     Maiores informações no site da ABCO – www.abco.com.br  e também junto à 

secretaria do ICAB – e-mail: icab@bol.com.br  telefones 21 2220-2966- Skipe icabuzios 
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ANEXO A  

CAMPEONATO BRASIL CENTRO SELETIVA DA CLASSE OPTIMIST 

FICHA DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO 

 

NUMERAL: BRA  

Nome:     

(      )  VETERANO                  (      )  INFANTIL        (      )  MIRIM 

(      ) ESTRANTE                      (      )  JUVENIL 

     

Nascimento:    

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

Nome do Técnico:  

Clube da Flotilha:  

Federação Estadual:  

Plano de Saúde (se houver):  

Tamanho da Camisa: 

(      ) P          (     ) M          (    ) G       (    ) P ADULTO     (    )   M ADULTO 

Número ISAF do Casco: _______________________ 

Nome do Responsável:  

Assinatura do Responsável: ______________________________________________________ 

Aceito cumprir obediência às Regras de Regata a Vela e todas as demais regras que governam 

este evento. 

Assinatura do Velejador: ________________________________________________________ 

Data:   

 



ANEXO B 

 

CAMPEONATO  BRASIL CENTRO 2012 SELETIVA DA CLASSE OPTIMIST 

 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Autorizo o(a) velejador(a)  a participar do Campeonato Brasil Centro 2012 Seletiva da Classe 

Optimist. Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer dano físico e material que 

ele (a) possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de responsabilidade o Iate Clube 

Armação de Búzios, Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro, Comissão Organizadora 

e demais entidades e pessoas envolvidas na organização e realização deste Campeonato. 

DATA ___/_____/____. 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C 

CAMPEONATO BRASIL CENTRO 2012 -  SELETIVA DA CLASSE OPTIMIST 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DOS TÉCNICOS 

 

Nome:________________________________________________________________________ 

RG: ________________  CPF: _______________ 

Registro ISAF (se houver): ____________________ 

Endereço:______________________________________________________________________ 

Bairro: _________________ Cidade: ______________ 

Estado: _________________ CEP: ________________ 

Telefone: (____) ________________ 

E-mail: _______________________________ 

Endereço de Trabalho:____________________________________________________________ 

Bairro: _________________ Cidade:_______________ Estado: _______EP: 

________________ 

Telefone: (____) ________________ 

E-mail: __________________________________ 

Clube: ________________________________  

Flotilha: _______________________________ 

Plano de Saúde (se houver): ___________________________________________________ 

Tamanho da Camisa: 

(    ) P ADULTO      (    )  M ADULTO    (    ) G ADULTO      (    )  GG ADULTO 

Deseja participar da seleção dos técnicos para os Campeonatos Internacionais? 

S (     ) N (       ) 

Qual? 

(    ) Mundial                                      (     ) Europeu                         (      ) Norte Americano 

Assinatura:____________________________________________________________________ 

Local: _________________________  Data: ____/____/______ 

  

 


