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Organização: 

A notação [NP] numa regra significa que um barco não poderá protestar outro barco por infração àquela regra. 
Isto modifica a RRV 601(a). 
 

1. REGRAS 

1.1. A regata será regida pelas regras definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV). 

1.2. A regra de regata sinal RECON é modificada quando sinalizada em terra, substitui-se “um minuto” por 
“não antes de decorrida 60 minutos”. As instruções de Regata podem modificar outras regras, estando os 
detalhes dessas modificações ali incluídos. 

1.3. Em todas as regras que se aplicam a esta regata, ambos “atleta” e “competidor” significam uma pessoa 
competindo no evento. Os termos “pessoa de apoio” significa uma pessoa conforme definido nas RRV. 

1.3.1. [SP] significa uma regra para a qual uma penalidade padrão pode ser aplicada pela comissão de 
regatas ou comitê técnico sem uma audiência ou uma punição discricionária aplicada pelo Júri com 
uma audiência. Isso modifica a regra 63.1. 

1.4. Será aplicado o Apêndice UF da World Sailing, versão traduzida em português. 

1.5. [DP] Competidores e pessoal de apoio devem cumprir com qualquer pedido razoável de um oficial de 
regata do evento. A falha em cumprir poder ser considerada má conduta. 

1.6. Ações razoáveis de oficiais de regata do evento para incrementar as recomendações, protocolos ou a 
legislação relativa à COVID-19, mesmo que posteriormente se mostrem desnecessárias, não são 
consideradas ações impróprias ou omissões. 
 

2. INSTRUÇÕES DE REGATA 

2.1. Estarão disponíveis no Quadro de Avisos Online a partir do dia 04 10 de dezembro de 2022 e na Secretaria 
do Evento. 

 

3. COMUNICAÇÃO 

3.1. Notícias aos competidores serão publicadas no Grupo Oficial de Whatsapp), localizado no endereço < 
QUADRO AVISOS CAMPEONATO BRASILEIRO VELA 2022 > 

3.2. O líder de cada equipe deve ter dispositivo com acesso ao WHATSAPP, inscrever-se no grupo do item 3.1 
desse AR e ter em seu dispositivo a capacidade para dados que permita monitorar aquele grupo 24/7 e a 
internet. 

3.3. A Secretaria do evento estará localizada na Sala da CBVela na Marina da Gloria/RJ, Sala 19A.  

3.4. Quando em regata a Comissão de Regata fará transmissões de cortesia para os velejadores pelo Rádio 
VHF canal 74. 

3.5. Exceto em emergência, desde o sinal de atenção de uma regata, um barco não deve fazer nem receber 
transmissões de dados ou voz que não estejam disponíveis para todos os barcos. 

 

4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

4.1. Será requerida elegibilidade perante a World Sailing de acordo com o Regulamento 19 para todos os 
atletas. 

4.2. Cada atleta deverá estar quite com sua respectiva Federação Estadual. 

4.3. A competição será aberta aos seguintes competidores: campeões brasileiros do ano de 2021/2022 
indicado pelas Classes reconhecidas pela CBVela, atletas da Equipe Principal do Brasil de 2022 e pelos 
medalhistas olímpicos do Brasil. 

4.4. Cada Associação de Classe deverá enviar à CBVela o nome dos atletas indicados, sendo que um velejador 
deve ser do sexo feminino e outro do sexo masculino, obrigatoriamente, até o dia 02/12/2022 pelo e-
mail cbvela@cbvela.org.br , usando o formulário no Anexo I. Nas Classes que tiverem os seus brasileiros 
após essa data, a Classe deve entrar em contato com a CBVela. 

4.5. Os velejadores indicados pelas Classes, os atletas da Equipe Principal e os medalhistas olímpicos poderão 
organizar a sua tripulação com até 5 tripulantes, sendo que pelo menos 2 devem ser do mesmo sexo. A 
regra da Classe J24 de peso da tripulação se aplica nesse sentido. 

https://chat.whatsapp.com/Ks04ybUQFPpJTYAWoCsY2o
mailto:cbvela@cbvela.org.br
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4.6. A CBVela irá enviar convite formal a cada competidor líder de equipe elegível com a data limite para 
inscrição e o formulário de inscrição. 

4.7. O período de inscrição é de 03/10/2022 até 28/11/2022. 
 

5. TAXAS 

5.1. Não haverá taxa de inscrição. A taxa de inscrição será de: R$ 2.000,00 (dois mil reais) por tripulação. 
5.2. Haverá cobrança de um cheque caução no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor deverá ser 

resposto sempre que houver danos nos barcos pela equipe. 

5.3. A taxa de inscrição caução poderá ser paga através de depósito bancário – Banco: Bradesco – 237, Ag: 
6752 
Conta corrente: 3896-2, Confederação Brasileira de Vela, CNPJ: 17.543.402/0001-35 – PIX: 
cbvela@cbvela.org.br ou na secretaria do evento até o dia 12/12/2022. 

5.4. Os comprovantes de depósito deverão ser enviados para o e-mail cbvela@cbvela.org.br com a respectiva 
ficha de inscrição (online conforme item 3.6 desse Aviso de Regata). 

5.5. Os valores serão reembolsados somente conforme abaixo: 

5.5.1. Até o dia 01/12/2022 – 50% 

5.5.2. A partir do dia 02/12/2022 – sem reembolso. 
 

6. PROPAGANDA [DP] 

6.1. Os barcos serão fornecidos pela autoridade organizadora e somente poderão apresentar propaganda 
escolhida pela autoridade organizadora. 

6.2. Os competidores poderão ser requisitados a vestir coletes (Bibs) enquanto embarcados.  Os coletes (Bibs) 
serão fornecidos pela Autoridade Organizadora. 

6.3. Os competidores poderão usar roupas com seus patrocínios pessoais, desde que previamente aprovados 
pela autoridade organizadora. 

 

7. FORMATO DE COMPETIÇÃO 

7.1. O evento consistirá em uma série eliminatória em grupos, semifinal e final. Cada equipe deverá disputar 
pelo menos 4 regatas na fase eliminatória. 

7.2. A fase eliminatória poderá ser interrompida a qualquer momento pela Autoridade Organizadora de forma 
que possa haver uma semifinal e uma final. Outros formatos ou fases de disputa podem ser adicionados 
até o início da competição a critério do Comitê Organizador dependendo do número de inscritos. 

 

8. PROGRAMAÇÃO 

8.1. Programação será conforme a seguir: 

Data  Horário  Atividade  

11/11/2022 10:00-17:00 
09:00-17:00 

Inscrições 
Chegada Oficial dos participantes  

12/12/2022 10:00-17:00 
13:00 
18:00 

Inscrições 
Treino livre 
Reunião de comandantes (Obrigatória) e sorteio dos barcos 

13/12/2022 10:00-17:00 
12:00 
18:00 

Inscrições 
Regatas eliminatórias 
Reunião de comandantes (Obrigatória) e sorteio dos barcos 

14/12/2022 11:00 Regatas eliminatórias 

15/12/2022 11:00 Regatas eliminatórias e semi-final 

16/12/2022 11:00 
16:00 
18:00 

Regatas semi-final e final 
Último horário possível de largada 
Entrega de Prêmios 
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8.2. O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia é às 11:00h, com exceção 
do dia 13/12/2022 que será às 12:00h. O horário limite de sinalização de partida no último dia de regatas 
(16/12/2022) será às 16:00h. 

 

9. [DP] INSPEÇÕES DE EQUIPAMENTO 

9.1. Cada barco será previamente medido pelo medidor da Classe J24 e as tensões dos brandais e do estai de 
popa serão equalizados e lacrados. Nenhum competidor poderá fazer qualquer alteração. 

9.2. Competidores poderão usar somente os equipamentos fornecidos pela organização, exceto 
equipamentos pessoais como vestuário de velejar e salva-vidas. 

 

10. SEDE DO EVENTO 

10.1. A sede do evento será na Marina da Gloria – RJ – Av. Infante Dom Henrique, S/N – Sala 19 A, Rio de 
Janeiro/RJ.   

10.2. A secretaria oficial do evento bem como o local para audiências de protesto será na Marina da Gloria, 
na sede da CBVela. 

10.3.  As Áreas de Regatas serão na Baía da Guanabara e cercanias. 

10.4.  Poderá haver rodízio de raias. 
 

11. LOCAL DE PERMANÊNCIA 

11.1. É obrigatória a permanência dos barcos na sede do evento enquanto não estiverem em regata. Os barcos 
somente poderão ser retirados da água com autorização do Gerente Geral do Evento. 

 

12. PERCURSOS 

12.1. Os percursos serão no formato Barla-Sota, Triângulo ou Percurso livre a critério da Comissão de Regata. 
 

13. SISTEMA DE PENALIDADE 

13.1. Será aplicado o Apêndice UF da World Sailing – Regatas de Flotilha com arbitragem. 
 

14. PONTUAÇÃO 

14.1. Na fase eliminatória de grupos, a posição de um barco na chegada será a sua pontuação, sendo o melhor 
aquele que fizer o menor número de pontos. Cada equipe deve disputar pelo menos quatro regatas 
nessa fase. Não haverá descarte nessa fase. A quantidade de grupos e regatas será definida nas 
Instruções de Regata após a finalização das inscrições. 

14.2. Dependendo da quantidade de grupos, serão definidas as quantidades de equipes por grupo 
classificadas para a Semi-final. A semi-final será disputada em uma disputa em melhor de três. As 
equipes vencedoras irão disputar a final em uma disputa em melhor de cinco, no caso de haver tempo 
hábil. Caso contrário em melhor de três. Haverá uma disputa de 3º e 4º lugares em uma regata única. 

14.3. Mais detalhes na disputa estarão descritos nas Instruções de Regata, que poderá alterar esse item do 
Aviso de Regata. 

 

15. BARCOS E PESSOAL DE APOIO 

15.1. Não será permitido barco de apoio. A Organização colocará à disposição barco de apoio para o pessoal 
de apoio. 

15.2. Pessoal de apoio deve ser inscrever até o dia 29/11/2022 enviando e-mail para 

cbvela@cbvela.org.br com nome, telefone celular e equipe para o qual está dando apoio. 
 

16. SEGURANÇA 

16.1. Todos os barcos devem ter a bordo o número suficiente de salva-vidas para todos os tripulantes. 

mailto:cbvela@cbvela.org.br
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17. PRÊMIOS  

17.1. Será oferecida premiação aos três primeiros colocados, Ouro, Prata e Bronze. O Campeão Brasileiro de 
Vela de 2022 receberá o Troféu ‘Eduardo Souza Ramos’. 

17.2. A entrega de prêmios será realizada na Marina da Glória logo após o término das regatas. 
 

18. EQUIPAMENTO FORNECIDO 

18.1.  Os barcos, incluindo as velas, serão fornecidos pela Autoridade Organizadora.  

18.2.  Somente a Autoridade Organizadora poderá fazer quaisquer alterações nos barcos. Isso inclui 
regulagem dos brandais e estais de proa e popa. Regulagens moveis como escotas, traveler, esteira, 
testas, burro, etc. poderão ser ajustadas normalmente pelos competidores. 

 

19. [DP] DIREITOS DE USO DE IMAGEM 

19.1. Em participando em qualquer dessas regatas, qualquer velejador garante à organização e seus 
representantes designados por ela e seus patrocinadores a fazer uso de qualquer imagem, foto ou 
entrevista feita durante o período da competição, por período indeterminado, livres de quaisquer 
custos.  

 

20. ISENÇÃO E RESPONSABILIDADE 

20.1. A RRV 3 declara: ‘A responsabilidade pela decisão de um barco em participar de uma regata ou de 
continuar em regata é exclusivamente dele. ’  Ao participar deste evento, cada competidor concorda e 
reconhece que velejar é uma atividade potencialmente perigosa com riscos inerentes. Esses riscos 
incluem ventos fortes e mar agitado, mudanças repentinas no clima, falha de equipamento, erros de 
manuseio do barco, má navegação por outros barcos, perda de equilíbrio em uma plataforma instável e 
fadiga, resultando em aumento do risco de lesões. Inerente ao esporte da vela é o risco de lesão 
permanente e catastrófica ou morte por afogamento, trauma, hipotermia ou outras causas.   

20.2. 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. 

 

21. MAIS INFORMAÇÕES 

 

Confederação Brasileira de Vela  
Av. Infante Dom Henrique, S/N – Sala 19A - Gloria  
20021-140 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil  
Tel.: +55 21 2240 8919 / +55 21 3178 6992  
E-mail: cbvela@cbvela.org.br | Site: 
www.cbvela.org.br 

Marina da Gloria 
Av. Infante Dom Henrique, S/N  
Glória, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20021-140 
Tel.: +55 21 2555-2200 
E-mail: I Site: www.brmarinas.com.br 

 

22. INFORMAÇÕES SOBRE O COVID-19 

22.1. Os anexos sobre os procedimentos da organização sobre a prevenção e saúde para todos os 
participantes e envolvidos no evento, estão divulgados no sítio eletrônico da CBVela: 
www.cbvela.org.br e podem ser solicitados pelo e-mail cbvela@cbvela.org.br. 

22.2. Os anexos com as obrigações dos participantes e dos oficiais de regata assim como de todo o staff que 
irá trabalhar no evento estarão disponíveis no local do evento. 

 
 

  

http://www.cbvela.org.br/
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ANEXO I 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELA 2022 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – INDICAÇÃO DA CLASSE 

Enviar para: cbvela@cbvela.org.br 

CLASSE: Representada por: 

Função na Classe: Data da Indicação: 

E-mail da Classe: Telefone da Classe:  (      )  

Nome do(a) velejador(a): Estado (UF): 

Telefone com DDD: (     ) E-mail: 

Outros atletas indicados (Opção de cada Classe conforme Item 4.4 do Aviso de Regata): 
> 
> 
> 
> 

Clube: Federação: 

 

Assinatura Representante da Classe: 
 
 
 

 
 


