
 

FEVERJ 
Clube: 

Campeonato Estadual de Optimist 

Material e procedimentos necessários para Medição 
Estadual - Classe Optimist 

 
1) Área necessária: 
- 100m2 cobertos e protegidos; 
- Após o início do Campeonato, 30m2 para eventuais checagens de material. 
Essa área deve ser fechada para acesso somente de pessoas autorizadas e com 
segurança, pois todos os cabaritos serão deixados aqui. 
 
2) Um bote de cerca de 3,5m com motor de 25hp, com uma bandeira branca com a 

letra M e local para afixar esta bandeira, com sistema de ancoragem. 
Radio para comunicação dentro e fora d’água com a CR e Jury. 
 
3) Material necessário e local adequado 

 01 Mesa de medição para vela com comprimento e largura de 3,5 x 2,5m e cerca de 
90cm de altura; 

 03 Mesas para colocação dos gabaritos de leme, bolina e mastreação e balança. 
(1,00 x 0,60m cada); 

 01 Gabarito oficial da Classe Internacional (IODA) para vela; 

 Peso certificado de 35 kg pelo INMETRO; 

 01 gabarito de bolina conforme plano (FEVERJ-OPT01-Bolina.PDF); 

 01 gabarito de leme conforme plano (FEVERJ-OPT02-Leme.PDF); 

 01 gabarito de mastreação conforme plano (FEVERJ-OPT03-Mastro.PDF); 

 01 mesa para os medidores fazerem anotações e guarda de material; 

 05 cadeiras; 

 01 balança de cerca de 50 kg com escala/ de 50gr (para o casco); 

 01 balança de cerca de 5 kg com escala de 10 gr (balança de supermercado); 

 01 trena de 3m; 

 01 lixeira; 

 0,5 litro Thinner com panos de limpeza; 

 Um quadro branco para afixar avisos com cavalete ou local para fixar; 

 Adesivos circulares e transparentes com o logo do campeonato no tamanho entre 
5 x 5cm e 10 x 10cm em número 6 vezes ao número de inscritos (com uma sobra 
de 10% de adesivos de segurança); 

 Um carimbo com o mesmo logo dos adesivos acima para a vela no tamanho entre 7 
x 5cm e 10 x 10cm com uma almofada e tinta resistente à água; 

 04 Pilot marcadores à prova d’água das cores azul, preta e vermelha ponta média e 
fina; 

 02 Pilot marcadores cor branca, prateada ou ouro para as mastreações; 

 05 Canetas; 

 05 lápis; 

 01 rolo Fita adesiva larga transparente; 

 01 rolo fita crepe fina; 

 01 régua de 30cm de alumínio; 

 Lista dos inscritos e aptos a medirem disponibilizados pela organização; 

 Pedaços de madeira (maçaranduba por exemplo de 100, 200, 300 e 400 gr); 
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 Material de papelaria (Pastas, folhas em branco, bloco de anotação, envelopes 
estes em número de clubes); 

 Local arejado com boa iluminação, normalmente um galpão livre de chuva e rajadas 
de vento, com acessos controlados (sem ser aberto ao público); 

 Fichas de medição de cada estação à disposição do velejador 
 
4) Procedimentos e pessoal 

 São montadas 05 estações (secretaria, mastreação, leme/bolina, vela, casco e 
check-out). 

 
1) Check-In (Secretaria da medição) 
01 pessoa. 
 
2) Estação CASCO: formulário verde 
02 pessoas, sendo que 01 para pesagem e 01 para checagem do barco 
 
3) Estação MASTREAÇÃO: formulário amarelo 
01 pessoa. 
 
4) Estação VELA: formulário vermelho 
02 pessoas. 
 
5) Estação LEME e BOLINA: formulário azul 
01 pessoa. 
 
6) Estação Check-Out: formulário laranja 
01 pessoa. 
 
Total de 8 pessoas 


