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CAMPEONATO BRASIL CENTRO E SELETIVA 
DA CLASSE OPTIMIST 

 
Búzios Vela Clube, Búzios, RJ 

 
26 Abril a 03 de Maio de 2008 

 
1º Aviso de Regatas 

 
 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA 
 

O Campeonato será organizado pelo Búzios Vela Clube, Coordenação Estadual da Classe Optimist e 

Federação Vela do Estado do Rio de Janeiro, sob a supervisão da ABCO - Associação Brasileira da Classe 

Optimist. 

 
2. REGRAS 
 

2.1. A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a 

Vela da ISAF. 

2.2. Os barcos não serão eximidos de apresentar a bandeira vermelha, indicadora da intenção de 

protestar, alterando a regra 61.1 (a) da ISAF. 

 

3. PROPAGANDA 
 

O campeonato é classificado como um evento da categoria “C”, de acordo com o Regulamento 20 das 

Regras da ISAF.  

 

4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
 

4.1. O campeonato é destinado aos velejadores da classe optimist nas categorias VETERANO e 

ESTREANTE, que estiverem de acordo com o regulamento 19 das regras de regata da ISAF 2005-2008 

e com os Capítulos II e III do Regulamento Geral da ABCO.  Os velejadores não poderão ter a data de 

nascimento anterior a 1993. 

4.2. Serão elegíveis, apenas os velejadores que tiverem o seu certificado de medição válido, verificado 

pela página oficial da ABCO e que estiverem regulares com a anuidade da ABCO 2008, conforme 

constatação de pagamentos na página oficial da ABCO. 
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4.3. Até o dia 30 de Março de 2008, os velejadores deverão enviar à secretaria do campeonato, por e-

mail búzios.vela.clube@terra.com.br ou fax (21)2267 2474 o formulário de inscrição devidamente 

preenchido (anexo B), acompanhado de recibo de depósito no valor de R$ 120,00, Banco Real, 

Agência 0918, Conta Corrente 4000365, em nome do Búzios Vela Clube CNPJ numero 

03.392.744/0001-97 

 
4.4. Do dia 01 de Abril de 2008 a 27 de Abril de 2008 serão aceitas inscrições na secretaria do 

campeonato mediante pagamento de R$ 140,00. 

4.5. Os seguintes documentos serão necessários para confirmação da inscrição: 

 Cópia do RG ou da Certidão de Nascimento; 

 Assinatura do Termo de Responsabilidade pelo pai ou responsável (Anexo A); 

 Ficha de pedido de inscrição (Anexo B) preenchida e assinada pelo velejador e responsável; 

 Seguro saúde. (Não é obrigatório. Solicitamos que aqueles que o possuam informarem 

companhia e número do associado); 

 Ficha de medição do campeonato preenchida e assinada pelo medidor chefe. 

 Certificado de Propaganda (Se houver). 

5. PROGRAMA 
 

DATA HORA ATIVIDADE 

26/04 – Sábado 9h - 18h Recepção, inscrições, medição e Regatas Treino a partir 
de 13h, de hora em hora. 

27/04 - Domingo 9h - 18h 
 

18:30h 

Recepção, inscrições, medição e Regatas Treino a partir 
de 13h, de hora em hora. 
Reunião de Timoneiros. 

28/04 – 2ª feira 9h - 11h 
11h 
13h 

Pendências de medição 
Cerimônia de Abertura 
Regatas  

29/04 – 3 feira 12h Regatas  

30/04 – 4ª feira 12h Regatas 

01/05 – 5ª feira 12h Regatas 

02/05 – 6ª feira 12h 
19h 

Regatas em atraso 
Cerimônia de Premiação 

  
            No dia 02 de Maio de 2008 não será dada nenhuma largada de regata após as 16 horas.  
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6. MEDIÇÕES 
6.1. Serão medidos antes do evento: mastreação, vela, leme, bolina e casco, além dos itens de segurança; 

6.2. A ABCO disponibilizará uma tabela oficial contendo a numeração das velas e ISAF do casco, para 

consulta do Comitê de Medição, em substituição aos certificados de medição; 

6.3. Durante o evento poderá haver inspeção de medição dos itens da regra da classe verificados; 

6.4. Itens de medição e segurança inspecionados que não estiverem de acordo com as regras serão 

punidos com 5 pontos, não acumulativos. Isso altera as regras 35 e A4; 

6.5. Competidores poderão somente usar um casco, uma bolina, um leme (com cana e extensão), as 

extensões de carbono não são permitidas em lemes “one designs”, um mastro, uma retranca, uma 

espicha e uma vela durante o campeonato. Essas partes do equipamento serão medidas conforme 

os regulamentos de medição, e aprovados de forma a estar de acordo com as Regras da Classe e do 

Comitê de Medição; 

6.6. A substituição de um equipamento danificado poderá ser feito desde que: 

 O equipamento danificado tenha sido checado pelo Comitê de Medição. 

 Comunique o fato ocorrido à Comissão de Regatas ou Comissão de Protesto, no caso de ausência 

do Comitê de Medição; 

 O equipamento substituído seja apresentado para medição ao Comitê de Medição após as regatas 

do dia. 

6.7. Competidores somente poderão participar do campeonato em barcos corretamente registrados no 

seu país de origem devendo usar o numeral da vela correspondente àquela embarcação. Excetuam-

se a essa disposição os competidores que comprovadamente usarem barcos alugados ou 

emprestados e deverão usar o seu numeral oficial. 

7. INSTRUÇÕES DE REGATA 
 

Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do Campeonato e serão entregues no momento da 

confirmação da inscrição. 

 

8. LOCAL DAS REGATAS 
 

O evento terá como sede as instalações do BÚZIOS VELA CLUBE, localizado na Rua Mauricio Dutra 303, 

Manguinhos, Armação de Búzios RJ. As regatas serão disputadas na praia de Manguinhos, Búzios, Rio de 

Janeiro. 

 

9. PERCURSO 
 

Será utilizado o percurso trapezoidal tradicional da Classe Optimist. 
 

10. SISTEMA DE PUNIÇÃO 
 

10.1. Será aplicado o Apêndice P, com a seguinte modificação: Não será aplicada a regra P2.3, substituída 

pela regra P2.2 a ser aplicada a qualquer protesto após o primeiro. 
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11. PONTUAÇÃO 
11.1. É necessário que 5 regatas sejam completadas para que se constitua a série; 

11.2. Quando menos de 6 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 

suas pontuações em cada regata. 

11.3. Quando de 6 a 8 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 

pontuações em cada regata, excluindo-se o seu pior resultado. 

11.4. Quando de 9 a 12 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma das 

pontuações em cada regata, excluindo-se seus dois piores resultados. 

11.5. Não serão disputadas mais de quatro regatas num mesmo dia. 

11.6. Para a categoria ESTREANTE o campeonato será composto de no  máximo  08 regatas e válido com 

no mínimo de 04  regatas. Haverá somente 01 descarte previsto a partir da quinta regata. Nesta 

categoria serão corridas no máximo 2 regatas por dia. O sistema de pontuação será o linear. 

11.7. Em caso de que os velejadores inscritos ultrapassem o número de 80 (oitenta), a flotilha será 

dividida em 04 (quatro) grupos, conforme determinação do Regulamento Geral da ABCO, item 6.3, 

Capítulo III. 

 

 

12. SEGURANÇA 
 

12.1. Além das Regras da Classe IODA 4.2(a) e (b), 4.3(a) e (b), todo barco deve ter a bordo um remo 

com uma superfície mínima de 0,025 m², preso ao barco por um cabo. Todo competidor deverá ter 

um apito amarrado ao colete salva-vidas. 

12.2. Sempre que estiver na água o competidor deverá usar um colete auxiliar de flutuação pessoal, 

adequado ao peso e tamanho do velejador. Uma roupa de borracha ou impermeável não é um 

equipamento de flutuação pessoal. Se o equipamento de flutuação pessoal é de um tipo de inflar, 

sempre que estiver na água este deve estar totalmente inflado. Isso altera a Regra de Regata à Vela 

40. 

 

13. BARCOS DE APOIO 
 

Todos os barcos de apoio deverão se inscrever na secretaria do evento, onde receberão uma bandeira 

com um número de identificação, que deverá ser fixada visivelmente ao barco durante todo o evento. 

 

14. LOCAL DE PERMANÊNCIA 
 

Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pela organização do campeonato. 

 

15. PREMIAÇÃO 
 

Serão premiados os 10 primeiros colocados na classificação geral, os 3 primeiros de cada nível, o melhor 

Estado, a melhor Flotilha e prêmio de participação a todos os velejadores inscritos. 

 



01/07/2021 5 de 9 ABCO/CT/1º/Final 21/02/2008 

1º ao 10º - lugar geral – veteranos 

1º ao 5º - lugar geral – estreantes 

1º ao 3º lugar – mirim (masculino e feminino, veteranos e estreantes) 

1º ao 3º lugar – infantil (masculino e feminino, veteranos e estreantes) 

1º ao 3º lugar – juvenil (masculino e feminino, veteranos e estreantes) 

 

16. RESPONSABILIDADE 
 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 04, 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. 

 
 

17. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

Cada competidor deve trazer o seu carrinho de encalhe devidamente identificado. 

Cada coordenador estadual deve trazer a bandeira do seu Estado 

Maiores e continuas informações serão dadas pelo site da ABCO – www.abco.com.br   

 
BÚZIOS VELA CLUBE 
Rua Mauricio Dutra 303 Manguinhos Armação de Búzios, Búzios, RJ.  
Telefones: 22 2623 0508  Fax: 21 2267 2474 
E-mail búzios.vela.clube@terra.com.br 
Sites: www.buziosvelaclube.com.br  e www.abco.com.br  
Secretaria Náutica: Srs. 

 
 
 

POUSADA TELEFONE RESPONSÁVEL ENDEREÇO BAIRRO Preço   E-MAIL HOME PAGE 
                  

AQUARIUM 2623-6884                         
2623-6843* 

Rosália Soares Rua Vieira Câmara, 5 Geribá 60 Casal aquarium@pousadaaquarium.com.br           
reservas@pousadaaquarium.com.br 

www.pousadaaquarium.com.br 

BEIRA MAR 2623-1785* Adriano dos Santos R: Manoel T. de Farias, 357 Centro 80 casal   www.suitestur.com.br/brasil/rj/buzios/beira-mar 

BELLA BÚZIOS 2623-1511*   
2623-1084                                               

Ana Cláudia Matta  Azevedo R: Luíz Joaquim Pereira, 294 Centro 150 Casal bellabuzios@uol.com.br www.buziosturismo.com/bellabuzios                    
www.buzioschannel.com.br/bellabuzios 

BLUE MARLIN 2623-2196      
2623-6429* 

Luíz Antônio Duarte Alves Av. Geribá, 1341 Geribá 120 Casal bmarlin@domain.com.br www.buzioschannel.com.br/bluemarlin.htm 

BON BINI 2623-4584*                
2623-3120*       

Eduardo Sidi Rua Vieira Câmara, Qd. G 
Lt. 8 

Geribá 200 casal bonbini@bonbinipousada.com.br www.bonbinipousada.com.br 

BRIGITTA'S GUEST 
HOUSE 

2623-6157*       
2623-2940  

Brigitta W. Anders Rua das Pedras, 131 Centro 80 a 
120 

casal brigittas@mar.com.br www.brigittas.com.br 

BRILHO DO SOL 2623-3052*                                      Hector Vallejo Estr. José B. R. Dantas, 
4994 

Manguinhos 110 casal brilhodosol2000@hotmail.com  www.buziosexplorer.com.br/pousadabrilhodosol 

BÚZIOS HOSTEL 2623-6024* Maria do Carmo Cordeiro Rua Marissol, 35 Manguinhos 80 casal reservas@buzioshostel.com                               
reservations@buzioshostel.com 

www.buzioshostel.com 

CALMARIA 2623-6095   
2623-0642* 

Edelir Mureb de Lemos Rua Três Marias, 35 Manguinhos 70 casal pousadacalmaria@bol.com.br                                  
calmariabuzios@globo.com 

  

CANTO DAS ÁGUAS 2623-2455*          Vera Lúcia de Almeida Rua do Cabloco, 4 Geribá 110 casal pousadacantodasaguas@ig.com.br www.pousadacantodasaguas.com.br 

CANTO DO MAR 2623-2490*                    
2623-7558 

Maria José da Rocha 
Ribeiro 

Rua Rui Barbosa, 407 Centro 80 casal luizezeze@infolink.com.br www.buziosturismo.com/cantodomar 

CASA DA PEDRA 2623-1499* Jorge Villalba Travessa Lúcio Quintanilha, 
57 

Centro 40 casal casadapedra@yahoo.com.br   

CASA DA PRAIA 2623-6830             
2629-8162 

  Rua dos Papagaios, 16 Geribá 140 casal     

CASA DA PRAIA 2629-1316   Rua da Ponte Rasa         

CASA DA RUTH 2623-2242* Ruth Zambrano Guimarães Loteamento Mariscos Lt.10 
Qd B 

Geribá 160 casal   www.buziosturismo.com/casadaruth 

                  

http://www.abco.com.br/
http://www.buziosvelaclube.com.br/
../../../../../../Documents%20and%20Settings/Denis/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Configurações%20locais/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/4PIFKTU3/Vela/ABCO/ABCO%20-%20Aviso%20e%20Instrução%20Regatas/
http://www.suitestur.com.br/brasil/rj/buzios/beira-mar
mailto:bmarlin@domain.com.br
mailto:bonbini@bonbinipousada.com.br
http://www.bonbinipousada.com.br/
http://www.brigittas.com.br/
http://www.buziosexplorer.com.br/pousadabrilhodosol
mailto:carmenc@mar.com.br
mailto:carmenc@mar.com.br
http://www.buzioshostel.com/
mailto:murilo@buzioscentraldereservas.com.br
mailto:murilo@buzioscentraldereservas.com.br
mailto:luizezeze@infolink.com.br
mailto:casadapedra@yahoo.com.br
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APÊNDICE 1 
 

CAMPEONATO BRASIL CENTRO SELETIVA DA CLASSE OPTIMIST 
2008 

 
 

BANDEIRA DOS ESTADOS 
 

Cada delegação deverá trazer a bandeira do seu Estado. 
 

HOSPEDAGEM: 
 

 

HOTÉIS & POUSADAS 

Lista com preços promocionais sera divulgada em Breve. 
AGUARDE ESSES PREÇOS POIS SERÃO BEM MAIS EM CONTA QUE O PREÇO HABITUALMENTE PRATICADO 

 
 

TRANSPORTE 
 
Sugerimos consultar o link 
 
http://www.buziosonline.com.br/home/portugues/pchegar.cfm#trasl

ado 

 
Alem disso, com a recente inauguração do aeroporto Internacional de Cabo Frio, há vôos regulares 
da TAM e GOL partindo de cidades brasileiras. 
O aeroporto de Cabo Frio fica a 25 minutos de carro, do BVC. 
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ANEXO A 
 

 

CAMPEONATO BRASIL CENTRO SELETIVA DA CLASSE OPTIMIST 
2008 

 
 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 
 

Autorizo o(a) velejador(a) _________________________________ a participar do Campeonato Brasil 

Centro Seletiva da Classe Optimist. Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer dano físico e 

material que ele (a) possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de responsabilidade o Iate Clube de 

Brasília, Federação Náutica de Brasília, Comissão Organizadora e demais entidades e pessoas envolvidas na 

organização e realização deste Campeonato.  

 
 
 

 
__________________, ______ de _______________ de ______. 
Local e data 
 
 
 
 
 
_________________________                                 _________________________ 
  Nome Legível do Responsável                                          Assinatura do Responsável 
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ANEXO B 
 

CAMPEONATO BRASIL CENTRO SELETIVA DA CLASSE OPTIMIST 
2008 

 

FICHA DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO 
 
 
Nome do Velejador: ________________________________________________________ 
 
Nível:  mirim (___)   infantil (___)   juvenil (___)   feminino (___) 
 
Data de Nascimento: ____/____/______ 
 
Endereço: _________________________________________________________________ 
 
Bairro: _________________ Cidade: _______________ Estado: ___ CEP: ____________ 
 
Telefone: (____) ________________ E-mail: ___________________________________ 
 
Nome do Técnico: __________________________________________________________ 
 
Clube da Flotilha: _________________________________________________________ 
 
Federação Estadual: _______________________________________________________ 
 
Plano de Saúde (se houver): _________________________________________________ 
 
Tamanho da Camisa:  P (___)    M (___)    G (___)     P adulto (___)    M adulto (___) 
 
Numeral da Vela: _____________  Número ISAF do Casco: _______________________ 
 
Nome do Responsável: _____________________________________________________ 
 
Assinatura do Responsável: __________________________________________________ 
 
 
Aceito cumprir obediência às Regras de Regata a Vela e todas as demais regras que governam este evento. 
 
Assinatura do Velejador: ____________________________________________________ 
 
 
Data: ____/____/______ 
 
 
 
 
 
 
*Opção de inscrição através do site www.bvc.com.br  

http://www.bvc.com.br/
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ANEXO C 
 

CAMPEONATO BRASIL CENTRO SELETIVA DA CLASSE OPTIMIST 
2008 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E CADASTRO DOS TÉCNICOS 
 
 
Nome: ______________________________________________________________________ 
 
RG: ________________  CPF: _______________ Registro ISAF (se houver): _____________   
 
Data de Nascimento: ____/____/______ Grau de Escolaridade: ______________________ 
 
Estado Civil: ___________________ 
 
Endereço Residencial: ________________________________________________________ 
 
Bairro: _________________ Cidade: _________________ Estado: ___ CEP: ____________ 
 
Telefone: (____) ________________ E-mail: ______________________________________ 
 
Endereço de Trabalho: ________________________________________________________ 
 
Bairro: _________________ Cidade: _______________ Estado: ___ CEP: ______________ 
 
Telefone: (____) ________________ E-mail: ______________________________________ 
 
Clube: ________________________________  Número do Título: ________________ 
 
Flotilha: ____________________________________________________________________ 
 
Plano de Saúde (se houver): ___________________________________________________ 
 
Tamanho da Camisa:  P adulto (___)   M adulto (___)    G adulto (___)     GG adulto (___) 
 
Deseja participar da seleção dos técnicos para os Campeonatos Internacionais? 
 
S (___) N (___) 
 
Qual? 
 
(___) Mundial   (___) Europeu   (___) Norte Americano 
 
Assinatura do Instrutor: ____________________________________________________ 
 
Local: _________________________  Data: ____/____/______ 

 


