
 
 
 
 
 
INSTRUÇÕES DE REGATA 
CARIOCA DE FÓRMULA WINDSURF  

INFORMAÇÕES GERAIS  

 
Data  27 e 28 de outubro de 2007 

Local  Charitas - Niterói 

Sede  Clube Naval Charitas 

Realização  CNC & UPwind 

Organização Técnica  CNC 

Autoridade Organizadora  UPwind 

Supervisão  Associação Brasileira de Prancha à Vela (ABWS) 
Federação Brasileira de Vela e Motor (FBVM) 

Árbitro Geral   

Comissão de Regata   

Comissão de Protestos   

PROGRAMAÇÃO  

27.10.2007  8hs/12hs: Inscrição / Habilitação 
11hs: Reunião de Velejadores 
12hs/17hs: Regatas 
17hs: Churrasco 

28.10.2007  10hs/16hs: Regatas  
17hs: Entrega de prêmios  

INSTRUÇÕES GERAIS  

1. REGRAS 
1.1. As regatas serão disputadas sob as regras da ISAF/RRS 2001-2007, 
Incluindo Regras para Prancha a Vela (apêndice B), FRR 2001, as regras da 
Classe Fórmula Windsurfe, as determinações da FBVM, o aviso de regata e estas 
instruções; 
1.2. O evento está classificado como categoria C, conforme código de 
propaganda da ISAF / regulamento 20.  
2. NUMERAL 
2.1. Cada competidor deverá trazer seu numeral de identificação legível, exposto 
em todas as velas de competição.  



3. CLASSE / EQUIPAMENTO 
3.1. O evento será realizado para a classe Fórmula Windsurf;  
3.2. Serão aceitas somente pranchas homologadas pela ISAF e de acordo com as 
regras da classe.  
4. CATEGORIAS 
4.1. O evento será disputado nas categorias: 

4.Formula Windsurfing FW 
 

Nº de 
prêmios 

Experience premia os 5 primeiros 5 

Open: premia os 5 primeiros (todo mundo junto, não 
subdivide, premia o open só na geral) 

5 

Sport: premia os 10 primeiros (todo mundo junto, não 
subdivide, premia o sport só na geral) 

10 

Estreante: Novos velejadores em fase de iniciação em 
competições 

5 

Start: (velejadores em fase de aula ou recém saído do 
curso/percurso em través pequeno) premia os 5 
primeiros  

5 

4.1. Subcategorias por gênero e idade: 

Feminino: premia os 3 primeiros  3 

Junior: premia os 3 primeiros  3 

Máster: premia os 3 primeiros  3 

Gran Máster: premia os 3 primeiros  3 

Super Máster: premia os 3 primeiros  3 

total: 45 prêmios

Obs.: Para ser válida uma categoria, deve ter pelo menos 3 pessoas inscritas ou o 
velejador deve optar por correr somente no geral da sua subdivisão ou escolher 
outra subcategoria. 

4.2. Qualquer velejador, independente de idade competirá para a classificação 
geral, exceto as categorias femininas, infantil e “sport” que correm com uma volta 
no percurso; 
4.3. Para que as categorias sejam validadas deverá haver no mínimo três 
velejadores inscritos. 
5. ÁREA DE REGATA / ÁREA DO EVENTO 
5.1. As regatas serão disputadas na raia definida na reunião de velejadores e 
afixada no quadro de avisos; 
5.2. O velejador deve guardar seu equipamento na área de segurança demarcada 
pelo evento, que oferecerá vigilância noturna das 18h às 10h, horário com acesso 
restrito à organização. 



6. HABILITAÇÃO 
6.1. Velejadores deverão estar filiados a ABPV em 2007 e ou federações. O 
registro poderá ser feito no ato da inscrição no caso de brasileiros; 
7. INSCRIÇÕES 
7.1. limite de 100 inscritos; 
7.2. O valor da inscrição no local do campeonato será de R$50,00. 
7.3. As inscrições estarão encerradas na data e horários estipulados na 
programação, ficando a critério da Autoridade Organizadora qualquer exceção. 
8. PREMIAÇÃO 
8.1. Serão oferecidos prêmios aos velejadores de acordo com o quadro de 
categorias. 
9. LIMITE DE VENTO 
9.1. Não serão iniciadas regatas com vento regular abaixo de 07nós; 
9.2. Ficará a critério da CR anular regatas por falta ou excesso de vento durante o 
percurso; 
9.3. O local oficial para medição do vento será a embarcação da CR. 
10. PONTUAÇÃO 
10.1. Os critérios de pontuação para as regatas serão aplicados de acordo com o 
apêndice A das 
regras de regata da ISAF, sistema linear de pontuação; 
10.2. No caso de empates será aplicado o apêndice A das regras de regata da 
ISAF. 
11. VALIDADE 
11.1. Serão realizadas até 08 regatas. O Campeonato será válido com a 
realização de três regatas; 
11.2. Não serão realizadas mais que cinco regatas no mesmo dia; 
11.3. O sistema de descarte prevê o seguinte: 
03 regatas - não há descarte 
De 04 a 07 regatas - um descarte 
De 08 regatas - dois descartes 
 
12. COLETES DE PESO 
12.1. Não será permitido o uso de colete de peso; 
12.2. O peso da roupa e acessórios do velejador não poderá ultrapassar 9 kg 
quando molhados. 
13. AVISO AOS COMPETIDORES 
13.2. Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos 
localizado próximo à 
secretaria do evento; 
13.3. Avisos de mudança no programa poderão ser feitos a qualquer momento 
pelo sistema de som 
local; 
13.4. É dever de todo velejador observar as informações contidas no quadro de 
avisos. 
14. ALTERAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE REGATA 
14.1. Qualquer alteração das instruções de regata será afixada até as 10h00min 
horas do dia em que estarão em vigor, exceto no programa de regatas, que 
poderá ser alterado a qualquer momento pela CR. 
15. SINAIS EM TERRA 
15.1. Serão expostos em mastro localizado na sede do evento sempre 



acompanhada de um sinal sonoro. A Bandeira "L" significa que há um aviso aos 
velejadores no quadro. 
16. LIMITE DE TEMPO 
16.1. Nas regatas, o limite de tempo para a chegada do primeiro colocado será de 
30 minutos; 
16.2. Nas regatas, todo o competidor que não consiga terminar somando-se 50% 
do tempo de chegada do primeiro colocado, será considerado desistente; 
16.3. Os limites de tempo para as categorias masculinas, femininas e “sport” 
serão controlados separadamente; 
16.4. Nenhum velejador poderá chegar após as 17h30. Os velejadores que não 
chegarem até as 17h30minh serão considerados desistentes. 
17. PERCURSOS 
17.1. Os percursos serão definidos pela CR, conforme as condições que a raia 
oferecer e a intensidade do vento; 
17.2. Os percursos serão divulgados no quadro de avisos após a reunião de 
velejadores e serão sinalizados na CR antes do sinal de atenção. As bandeiras 
utilizadas serão definidas na reunião de velejadores. Ver Anexo 1 as opções de 
percursos. 
 
18. PARTIDA 

 
 
18.2. Nas regatas, uma prancha não partirá quando já tiverem decorrido 5 (cinco) 
minutos após o sinal de partida; 
18.3. Ficará a critério da C R decidir sobre largada em separado de alguma 
categoria. 
19. CHAMADAS DE VOLTA 
19.1. Chamadas individuais serão sinalizadas com a bandeira "X" acompanhada 
de um sinal sonoro; 
19.2. Quando houver mais de um competidor não identificado partindo 
prematuramente, a comissão de regata pode proceder a uma chamada geral, 
exibindo a "1ª substituta". Dois sinais sonoros deverão acompanhar a subida da 
bandeira. Um novo sinal de preparação será dado exatamente um minuto após a 
"1ª substituta" ter sido arriada, com um sinal sonoro; 
19.3. A CR poderá utilizar a regra de bandeira preta quando julgar necessário. A 
bandeira será hasteada com o sinal de atenção. 
20. PROTESTOS 
20.1. Só serão aceitos protestos por escrito. Estes deverão ser apresentados em 
formulário próprio disponível na secretaria do evento e entregues até 1(uma) hora 



após a chegada da CR em terra; 
 
21. RESPONSABILIDADE 
21.1. A comissão organizadora, as entidades envolvidas e o patrocinador não se 
responsabilizarão por prejuízos materiais ou pessoais dos participantes ou de 
terceiros. A decisão de partir ou continuar em regata será de exclusiva 
responsabilidade de cada velejador. 

 
 


