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4 a 15 de janeiro de 2023 

Iate Clube de Brasília 

 
AVISO DE REGATA 

Publicado: 6 de abril de 2022 – 11h 

 
 

A notação [NP] ao início de um item significa uma regra que não será motivo de protesto por um 
barco. Isto modifica a RRV 60.1(a). 

 
 

1. REGRAS 

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

2021/2024 da World Sailing. 

1.2. O evento contará para o Ranking de Clubes integrantes do CBC. 

1.3. O Apêndice “P” das RRV (Procedimentos Especiais para a Regra 42) será aplicado. 

1.4. A RRV 61.1 “Informando ao protestado” é modificada como segue: 

a) Adiciona-se à regra 61.1 (a): O barco protestante deve informar ao outro barco na primeira 

oportunidade razoável. Quando seu protesto for concernente a um incidente na área de 

regata, ele deve na primeira oportunidade razoável para cada barco e bradar "Protesto". 

Também deverá informar o numeral do (s) barco (s) que pretende protestar à CR na linha 

de chegada, imediatamente após chegar, ou assim que possível, quando se retirar. 

1.5. A RRV 40 e o preâmbulo da Parte 4 das RRV são modificados como segue: 
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a) 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 4.2 (a), adequadamente 

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

temporariamente colocando ou tirando roupa”. 

b) Incluir ao preâmbulo da Parte 4, depois de “em regata”: Exceto a regra 40, conforme 

alterada pelo AR1.5(a). 

1.6. A regra de regata sinal RECON é alterada modificando-se o tempo quando içada em terra. 

 A alteração será detalhada nas Instruções de Regata. 

1.7. Em todas as regras que se aplicam a este campeonato ambos “atleta” e “competidor” 

significam uma pessoa competindo no evento. O termo “pessoa de apoio” significa uma 

pessoa conforme definido nas RRV. 

1.8. [SP] significa uma regra para a qual uma penalidade padrão pode ser aplicada pela 

Comissão de Regatas, Comitê Técnico sem uma audiência ou uma punição discricionária 

aplicada pelo Juri Internacional com uma audiência. Isto modifica a regra 63.1.  

2. PROPAGANDA  

2.1. Os barcos podem ser obrigados a expor número de proa e propaganda no casco de acordo 

com o Regulamento 20.3.2 da World Sailing e regra 2.8 da classe Optimist. Neste caso a 

organização fornecerá os adesivos e as instruções para aplicação. 

3. ELEGIBILIDADE E PRÉ-INSCRIÇÃO 

3.1. O evento é aberto para os velejadores da Classe Optimist elegíveis conforme o 

Regulamento Geral da OPTIBRA. 

3.2. A inscrição deve ser feita através do link https://velejador.optibra.com.br/home (na área do 

atleta, no banner do evento), até às 17 horas do dia 7/jan/2023. 

3.3. O responsável pelo competidor elegível deverá apresentar na Secretaria Náutica até às 17 

horas do dia 7/jan/2023:  

a) Cópia do documento de identidade com foto do velejador (se não tiver, pode ser certidão 

de nascimento); 

b) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição; 

c) Comprovante do pagamento da OPTIBRA 2022; 

d) Comprovante do pagamento da OPTIBRA 2023; e  

e) Comprovante de quitação da federação estadual 2023. 

3.4. Os atletas dos clubes integrantes ao CBC deverão ter o Seguro de Vida e Acidentes 

Pessoais com despesas médico-hospitalares e odontológicas. O comprovante deve ser 

enviado pela secretaria do clube integrante ao CBC, até o dia 6 de janeiro de 2023 para o e-

mail nautica.iate@iatebsb.com.br 

3.5. O competidor deverá levar seu barco e equipamentos até a área de medição para 

verificação pelo comitê de medição e para aplicação do número de proa obrigatório.  

https://velejador.optibra.com.br/home
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4. TAXAS 

4.1. As datas limites de inscrição e os valores para pagamento, por barco: 

 Pagamentos realizados até dia 31/out/2022 – R$ 250,00  

 Pagamentos realizados entre 1/nov/2022 até 31/dez/2022 – R$ 350,00 

 Pagamentos realizados a partir de 1/jan/2023 – R$ 450,00 

4.2. O pagamento da inscrição deve ser realizado através do link 

https://velejador.optibra.com.br/home (na área do atleta, no banner do evento).  

5. PROGRAMA 

5.1. Estão programadas até 12 (doze) regatas. 

5.2. Até 3 (três) regatas podem ser disputadas por dia. Uma quarta regata poderá ser disputada 

desde que comunicada no dia anterior. 

5.3. Não será dado nenhum sinal de partida após às 15h do dia 15/jan/2023. 

5.4   Programação: 

Data Horários Atividades 

04/jan/23 9h - 12h 
Medição 

4ª feira 14h - 18h 

05/jan/23 9h - 12h 
Medição 

5ª feira 14h - 18h 

06/jan/23 9h - 12h 
Medição 

6ª feira 14h - 18h 

07/jan/23 
sábado 

9h - 12h Medição 

14h - 17h Medição 

18h Premiação da Copa Brasil de Estreantes (Salão Social) 

18h30 Cerimônia de Abertura e Desfile Oficial das Delegações (Salão Social) 

19h Reunião de timoneiros e técnicos (Salão Social) 

08/jan/23 
9h30 Regatas Classificatórias 

domingo 

09/jan/23 
9h30 Regatas Classificatórias 

2ª feira 

10/jan/23 
9h30 Regatas Classificatórias 

3ª feira 

11/jan/23 
9h30 Campeonato Brasileiro por Equipes 

4ª feira 

12/jan/23 
Dia Livre - Só poderá ser utilizado para validar o Campeonato Brasileiro por Equipes 

5ª feira 

13/jan/23 
9h30 Regatas - Fase Final 

6ª feira 

14/jan/23 
9h30 Regatas - Fase Final 

sábado 

15/jan/23 9h30 Regatas - Fase Final 

domingo 18h Entrega de prêmios e Encerramento (Salão Social) 

 

 

https://velejador.optibra.com.br/home
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6. MEDIÇÃO 

6.1. No momento da medição, o medidor poderá exigir o Certificado de Medição do barco.  

6.2. Serão medidos/pesados de cada competidor: mastreação, vela, leme, bolina e casco, além 

de vistoriados os itens de segurança.  

6.3. [SP] Durante o evento haverá inspeção de medição dos itens da regra da classe dentro 

d’água. Os itens de medição e segurança inspecionados e que não estiverem de acordo 

com as regras serão punidos de acordo com a Lista de Penalidades Padrão e Discricionais 

da IODA.  

6.4. Competidores poderão usar apenas 1 item de cada, dentre os relacionados no AR6.2.  

7. FORMATO  

7.1. Campeonato Individual 

a) Os competidores serão divididos em flotilhas, amarela e azul, para velejar uma série 

classificatória seguida por uma série final.  

b) A Série classificatória ocorrerá nos primeiros 3 (três) dias de regata. Se 5 (cinco) regatas 

da série classificatória não forem completadas, até o final do terceiro dia de regatas, então 

a série classificatória seguirá até o fim do dia de regatas no qual for completada a 5ª 

(quinta) regata.  

c) Uma regata da série classificatória não será computada até que todas as flotilhas tenham 

completado aquela regata.  

d) Na fase final os 50% melhores qualificados participarão de todas as regatas na flotilha ouro 

(amarela) e os demais na flotilha prata (azul). 

7.2. Campeonato por Equipes 

a) As equipes serão classificadas com base na súmula do Campeonato Brasileiro Individual 

publicada até às 20h do dia 10 de janeiro de 2023 contendo todas as regatas realizadas 

até o momento, independente do resultado de protestos ainda não julgados até este 

horário. 

8. INSTRUÇÕES DE REGATA  

8.1. As Instruções de Regata estarão disponíveis no Quadro Oficial de Avisos até o dia 6 de 

janeiro de 2023. 

9. LOCAL  

9.1. O evento será realizado no Iate Clube de Brasília, SCEN Trecho 02, Conj. 04 / Brasília – DF.  

9.2. As regatas serão disputadas na Raia Norte do Lago Paranoá. 

10. PERCURSO 

10.1. Será utilizado o percurso trapezoidal da Classe Optimist. 

11. PONTUAÇÃO 

11.1. São necessárias 3 (três) regatas válidas para que se constitua a série.  
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11.2. Quando até 4 (quatro) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a 

soma de sua pontuação em todas as regatas.  

11.3. Quando 5 (cinco) ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a 

soma de sua pontuação em todas as regatas, excluindo-se seu pior resultado.  

12. EMBARCAÇÕES DE APOIO 

12.1. Todas as embarcações de Apoio (federações, clubes, treinadores, team leader, pais, etc...) 

deverão se inscrever até o dia 7 de janeiro de 2023, preenchendo o formulário do Anexo A, 

que deverá ser entregue na Secretaria Náutica, onde receberão um número de identificação. 

Este que número deverá ser fixado em ambos os lados do motor da embarcação, durante 

todo o evento. Será cobrada uma taxa de R$ 150,00 por embarcação de Apoio.  

12.2. Recomendamos que cada embarcação esteja equipada com rádio VHF, capaz de operar no 

canal 68 VHF para receber comunicado em água da CR. 

13. LOCAL DE PERMANÊNCIA  

13.1. [NP] [DP] Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados nas dependências 

do Iate Clube de Brasília. 

14. PRÊMIOS  

14.1. Serão premiados no Campeonato Brasileiro Individual:  

1º ao 10º geral 

1º ao 5º mirim (masculino e feminino) 

1º ao 5º infantil (masculino e feminino) 

1º ao 5º juvenil (masculino e feminino) 

1º ao 3º flotilha prata 

Troféu rotativo ao Campeão Brasileiro Geral 

Troféu rotativo a Campeã Brasileira Feminino 

O melhor Estado (O que somar o menor número de pontos entre seus 5 primeiros colocados) 

A melhor Flotilha (A que somar o menor número de pontos entre seus 3 primeiros colocados) 

14.2. As três primeiras equipes do Campeonato Brasileiro por Equipes.  

14.3. A classificação por categorias será apurada a partir da classificação geral. 

14.4. A Cerimônia de premiação será no dia 15 de janeiro de 2023 às 18h no Salão Social. 

15. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

15.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 3, 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. 

15.2. Os competidores que participam da regata autorizam a entidade organizadora utilizar seus 
dados solicitados na ficha de inscrição com fins específicos para divulgação dos resultados 
e notícias da competição, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. 
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ANEXO A 
FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PESSOAL DE APOIO  

Nº 

Nº será preenchido pela 
organização do evento 

 
 

Nome Completo do Técnico (ou Pessoal de Apoio):    

Características do bote: ______________________________________________ 

Potência do motor (HP): _____ Telefone para contato: (     ) _________________________ 

E-mail: _________________________________ Flotilha: __________________________  

Clube: ____________________________________________ Estado: _______________   

Atletas que dará apoio: 

Ord. Numeral da Vela Nome do (a) velejador (a) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

_____________________ - ______, ________ de __________________ de __________. 

 

Assinatura:    
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SUGESTÕES DE HOSPEDAGEM (Não faz parte do AR) 

Até 7 km do Iate Clube de Brasília 

 

 

Residencial Vila da Esplanada https://goo.gl/maps/LRsFuJCpzfxnSe3n7 

Hostelplan: https://goo.gl/maps/ZwdmEbkQKopXDwKq8 

Pousada Casa do Claus: https://goo.gl/maps/Gs686stsy243t3159  

Pousada Vitória da Vila: https://g.page/pousadavitoriadavila?share 

Pousada Jardim Brasília: https://goo.gl/maps/z6aZZEPmB7HZiz6QA 

Hotel Esplanada: https://goo.gl/maps/rsKEpMosLxtyM33r5 

Hotel Vila Planalto: https://g.page/Hotel-Vila-Planalto?share 

Hotel Brasília: https://goo.gl/maps/yjKJEu4s9yNDZWRY9 

Pousada Ipê da Vila: https://g.page/pousadaipedavila?share 

Bay Park Hotel: https://goo.gl/maps/q9W8LLscnwMPHbBn6 

Hostelplan: https://goo.gl/maps/xi2awb9WgzcW2Dn2A 

Life Resort: https://goo.gl/maps/o2cFS8ADULA7bGhx5 

Lake Side Apart Hotel: https://goo.gl/maps/y5ShczTwryCyFnFUA 

Royal Tulip Brasília Alvorada: https://goo.gl/maps/7jyWb3JjBE1vvS7R8 

Brasília Palace Hotel: https://g.page/BrasiliaPalaceHotel?share 

Brasília Apart Hotéis: https://goo.gl/maps/roBBTtvdUH1aahtP9 

Saint Moritz Hplus Express: https://g.page/saint-moritz-hplus-express?share 

Vision Hplus Express+: https://goo.gl/maps/MwpLpYi24aPKddMz6 

Manhattan Plaza Hotel: https://goo.gl/maps/TcZ2AkHBYWgZ6Uwj6 

Kubitschek Plaza: https://goo.gl/maps/sn2QD9mmmzNxuPAt8 

Garvey Park Hotel: https://goo.gl/maps/VKTnsKqLtpGXFihE7 

Metropolitan Hotel Brasília: https://g.page/metropolitan-hotel-brasilia?share 

Windsor Brasilia Hotel: https://goo.gl/maps/JFKf2PHSAuR2LanHA 

Barreto Apart Hotel: https://goo.gl/maps/arWdmArCvb1w2aiE9 

Esplanada Brasília Hotel: https://goo.gl/maps/6wuEmGjx2bXo8EP69 

Brasília Imperial Hotel: https://goo.gl/maps/R8vKuRNjjro2XYXb9 

Grand Bittar: https://goo.gl/maps/nNp1SLrKUViTwduaA 
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