
 

 

 

 

 

 
 

7º CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE 29ER 
Porto Alegre, 01/02 a 06/02 de 2021 

Clube dos Jangadeiros 

Rua Ernesto Paiva,139 Tristeza Porto Alegre-RS 

 

AVISO DE REGATAS 

 

1. AUTORIDADES ORGANIZADORAS 

1.1 Clube dos Jangadeiros (CDJ), Confederação Brasileira de Vela (CBVela), 

Federação Estadual de Vela do Rio Grande do Sul (FEVERS) e Classe 29ER Brasil. 

 

2. REGRAS APLICAVEIS 

2.1 A serie será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a 

Vela da WS 2021-2024.  

2.2 Em caso de conflito as Instruções de regatas prevalecem sobre o Aviso de 

Regata. Isto altera a regra 63.7 das RRV da WS 2021/2024. 

2.3 O Apêndice T-Arbitragem poderá ser usado. 

2.4 A RRV 40 e o preâmbulo da Parte 4 das RRV são modificados como segue: 

2.5 A primeira sentença da RRV 40 é eliminada e substituída por: “Cada competidor 

deve vestir um colete salva-vidas de acordo com a regra da classe adequadamente 

fechado por todos os momentos enquanto em água, exceto quando temporariamente 

colocando ou tirando roupa”. 

2.6 O termo “Equipe de apoio” significa técnicos, chefes de equipe e outras pessoas 

de apoio. 

 

 



 

 

3. PROPAGANDA 

3.1 Os barcos podem ser obrigados a expor número de proa e propaganda escolhida 

e suprida pela Autoridade Organizadora. 

 

4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

4.1 São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Regulamento 19 

da WS 2021/2024, e em dia com a anuidade internacional da classe e com suas 

respectivas Federações Estaduais. 

4.2 As inscrições serão validadas após o pagamento da taxa de inscrição no valor de 

R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), por barco, até o dia 15/01/2021 e R$ 300,00 de 

16/01/2021 até as 11:30 horas do dia 01/02/2021. No momento da inscrição o 

velejador deverá apresentar o comprovante de pagamento de sua respectiva 

Federação Estadual e a sua Anuidade da classe. 

4.3 Dados para transferência: 

Banco do Brasil 

Agência: 2822-3 

C/C: 4004-5 

Favorecido: Clube dos Jangadeiros CNPJ: 92.925.429/0001-08 

Favor enviar comprovante de transferência para esportiva@jangadeiros.com.br 

identificando os nomes dos velejadores e numeral do barco. 

4.4  Os velejadores só poderão se inscrever em uma só categoria. 

4.5 Os competidores deverão estar sem febre para competir. Competidores que 

estiveram em contato com pessoas com suspeita ou que contraíram COVID-19 

deverão manter 14 dias de quarentena (e sem sintomas) antes de competir. 

 

5. PROGRAMAÇÃO  

01/02/21-Segunda-feira  

 

09:00h as 12:00h 

 

 

15:00h 

Inscrições e inspeção dos 

barcos 

 

Regata de abertura do 

evento 

02/02/21- Terça feira   

 

10:30h 

 

14:00h 

Reunião de comandantes- 

Bar Snipe 

Regatas do dia 

03/02/21- Quarta feira 14:00h 

Após as regatas 

Regatas do dia 

Chouripan e Refrigerante na 

rampa 

04/02/21- Quinta feira 14:00h Regatas do dia 

05/02/21 – Sexta-feira 14:00h Regatas do dia 

06/02/21 – Sábado 13:00h 

17:30h 

Regatas do dia 

Cerimônia de premiação – 

Escola de Vela Barra Limpa 

(EVBL)  

 

5.1 Estão programadas até 14 (quatorze) regatas, sendo campeonato validado com 3 

(três) regatas. 

Quando até 6 (seis) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série 

será a soma de suas pontuações de cada regata. 
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Quando de 7 (sete) a 14 (quatorze) regatas tiverem sido completadas, a pontuação 

do barco na serie será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se o 

seu pior resultado. 

5.2 Não poderão ser navegadas mais de 3 regatas por dia, mas uma quarta regata 

pode ser navegada para manter a programação em dia, mas não para antecipar a 

programação.  

5.3 No último dia de regata 06/02/21-sábado não será dada nenhuma largada após 

as 16:00 h. 

 

6. INSPEÇÃO 

6.1 Conforme regras da classe itens B.3 e B.3.1, os barcos serão inspecionados para 

comprovação que barcos e velas foram produzidos por estaleiro e ou veleria 

licenciados pela classe. 

 

7. INSTRUÇÕES DE REGATA E AREA DE REGATAS 

7.1 As Instruções de Regatas serão fornecidas no momento das inscrições. 

7.2 A Área de regatas será na baia da Pedra Redonda ou Baia da Tristeza. 

 

8. BARCOS DE APOIO E PESSOAL DE APOIO 

8.1 Todo pessoal de apoio deve se inscrever na Secretaria do Evento. 

 

9. PERCURSOS 

9.1 O percurso será o tradicional da classe, barla-sota. 

9.2 A CR indicará no Quadro de Avisos o numero de pernas a ser navegado, bem 

como o rumo magnético da 1ª marca. 

 

10. PUNIÇÃO  

10.1 Será aplicado o Apêndice P- Procedimentos especiais a Regra 42 da RRV da 

WS 2021- 2024, com a seguinte modificação: não serão aplicados os itens P2.2 e 

P2.3 

A regra 44.1 das RRV da WS 2021/ 2024 é alterada para: substituindo a punição de 2 

voltas pela punição de 1 volta.  

 

11. PREMIAÇÃO  

11.1 Serão premiados: 

- 5 primeiros na classificação geral. 

- 1º lugar feminino. 

 

12. DIREITOS DE USO DE IMAGEM  

12.1 O competidor participando de qualquer uma destas regatas, garante a 

organização e seus representantes designados por ela e seus patrocinadores a fazer 

uso de qualquer imagem, foto ou entrevista feita durante o período de competição,por 

período indeterminado, livre de quaisquer custos.  

 

13. MAIS INFORMAÇÕES 

Clube dos Jangadeiros – secretaria esportiva: tel. (51) 3094-5764 email: 

esportiva@jangadeiros.com.br ou aquino@jangadeiros.com.br   
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14. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

14.1 Importante considerar a ocorrência da pandemia SARS-COV 19, a decisão de 

participar do evento e se dirigir para o local do evento é individual. A responsabilidade 

e obrigação de manter o distanciamento social, uso da máscara e procedimentos de 

higiene é individual. 

14.2 Ações razoáveis por parte dos Organizadores do evento para implementar as 

orientações, protocolos ou legislação do COVID-19, mesmo que mais tarde se 

mostrem desnecessárias, não são ações impróprias ou omissões e não serão 

motivos de pedido de reparação por um competidor ou pessoal de apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
7º Campeonato Brasileiro da Classe 29er 

01 a 06/02/2021 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do barco:     __________________________          

Numeral da Vela:  __________________________________________ 

Clube:   _______ __________ Categoria:  __________ 

Nome do Timoneiro(a):       __________  

Data Nasc:     Idade:  Telefone:   _____ 

Endereço:         Cidade/UF:  _____ 

E-mail:             

Nome do Proeiro(a):        _____ 

Data Nasc:     Idade:  Telefone:     

Endereço:         Cidade/UF:    

E-mail:             

 
DECLARAÇÃO 

 
Pela assinatura desta ficha de inscrição, declaro aceitar como definitivas as penalidades 
impostas e outras ações feitas de acordo com as Regras de Regata a Vela, o Aviso de Regata 
e as Instruções de Regata, bem como as atualizações das Regras da Classe e confirmo que a 
tripulação, bem como o barco aqui inscrito, satisfazem todos os requisitos estipulados no Aviso 
de Regata. Declaro que competirei sob minha responsabilidade e risco. As autoridades 
organizadoras, pessoas e outros envolvidos na organização do campeonato não serão 
responsabilizadas por qualquer dano, perda ou acidente pessoal que venha ocorrer com minha 
tripulação ou barco tanto em terra como na água em consequência de minha participação 
neste evento. 

 

 Porto Alegre/RS, _____de______________20__           
 
 _____________________ 
     Assinatura do Comandante   
Uso da Secretaria 
 [    ] Inscrição [     ] Classe   [    ] IR     [    ] Camiseta        [    ] Outros 

   
 

 


