
    

 
 

 

 

AVISO DE REGATA 

1. REGRAS 

1.1. A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a Vela. 

1.2. Regras da ISAF/FRR e IWA, determinações da CBVM e ABWS, este aviso de regata e as instruções de re-

gata. 

 

2. SEDE 

2.1 A sede do evento será o Tempo Wind Clube, na Represa Guarapiranga - SP 

 

3. PROPAGANDA 

Categoria C. Ver Regulamento 20 da ISAF. 

 

4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

4.1. A regata será aberta a todos os velejadores da Classe Formula Experience que disputarão a 1ª Etapa do Ci-

cuito Brasileiro 2010 

4.2. Serão abertas as categorias Open, Feminino, Master (acima de 35 anos) / Grã Master (acima de 45 anos), 

Sub 15, Sub 17, Sub 20 que tiverem um mínimo de 3 inscritos  

4.3. Inscrições serão aceitas por e-mail e até o início da primeira regata oficial. 

 

5. TAXAS 

5.1. A taxa de inscrição será de R$ 75,00 até o dia 28 de fevereiro de 2010. Após essa data, e até o dia 6 de 

março de 2010, o valor da inscrição será de R$ 100,00. Será exigido o pagamento da anuidade da ABWS 

que fornece o numeral oficial ao velejador. A escolha do numeral e o pagamento da anuidade deverá ser 

feito pelo site www.abws.org.br 

 

 

 

CIRCUITO BRASILEIRO DE FORMULA EXPERIENCE 2010 

ETAPA SÃO PAULO – 06 E 07 DE MARÇO DE 2010 

http://www.abws.org.br/


6. PROGRAMA   

06 de março  09:00h às 11:00h Inscrições 
11:00h   Reunião de velejadores 

    12:00hs   Início da sinalização de partida 
    18:00hs   Happy Hour com mesa de frutas 
    20:00hs   Jantar de Confraternização 
 
            
07 de março   10:30h   Início da sinalização de partida 
     16:00h    Hora limite para partidas 
    17:00hs   Happy Hour com mesa de frutas 

17:30h    Cerimônia de Premiação 
 
  

 

7. MEDICÕES 

7.1. Os equipamentos deverão ser cadastrados com as referidas especificações e números de série, podendo 

ser conferidos a qualquer momento no período do evento. 

 

8. INSTRUÇÕES DE REGATA 

8.1. Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições 

 

9. LOCAL  

9.1. Será utilizada a Raia 2 da Represa Guarapiranga.  

 

10. PERCURSOS 

10.1. Os percursos a serem seguidos serão descritos nas Instruções de Regata e estarão disponíveis no qua-

dro de avisos na arena do evento. 

10.2. Será realizada largada única para todas categorias. 

 

11. CONDIÇÕES MÍNIMAS 

11.1. Nas Regatas, não será dada largada com vento abaixo de 8 nós. 

11.2. O local para medição de vento será o barco da CR. 

 

12. SISTEMA DE PUNIÇÃO 

12.1. As regras 44.1 e 44.2 são alteradas de forma que apenas uma volta, incluindo uma virada por davante e 

uma em roda, é requerida.  



 

13. PONTUAÇÃO 

13.1.1. É requerido que 1 regata seja completada para que se constitua a série. Serão realizadas até 7 re-

gatas.  

13.1.2. Com até 3 regatas completadas, a pontuação do velejador na série será a soma de suas pontua-

ções em cada regata.  

13.1.3. Com 4 a 7 regatas completadas, a pontuação do velejador na série será a soma de suas pontua-

ções em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

 

14. LOCAL DE PERMANÊNCIA 

Os Equipamentos deverão ser guardados nos locais a eles designados no clube sede do evento. 

 

15. PRÊMIOS 

Serão concedidos troféus às categorias conforme segue 

Open  5 / Feminino 3 / Master 3 / Grã-Master 3 / Sub 15 3 / Sub 17 3 / Sub 20 3 

 

16. RECEPTIVO 

Os velejadores interessados em traslado a partir de Congonhas ou Cumbica deverão informar data de chegada, ho-

rário, Cia Aerea, volume de equipamentos e numero de acompanhantes até o dia 28 de fevereiro de 2010 para as 

providências necessárias. 

 

17. HOSPEDAGEM 

Temos 6 aptos com 4 camas no clube Itaupu (vizinho à TEMPO) para receber velejadores de outros estados ou paí-

ses. O valor da diária do quarto é de R$ 50,00 para 2 pessoas, R$ 60,00 para 3 pessoas e R$ 70,00 para 4 pessoas 

Outra opção sem custo é acampar na sede do evento. Em outros eventos vários velejadores utilizaram essa opção.  

A distância dos pontos de hospedagem até a TEMPO é bem pequena e pode ser percorrida a pé com facilidade por 

ruas tranqüilas e seguras, com visual incrível. 

 

 

 

 



18. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir. A Autoridade 

Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte relacionados diretamen-

te com a série de regatas e seus antecedentes, durante ou depois de completado o evento. 

 

19. MAIS INFORMAÇÕES 

Para mais informações, entrar em contato com os organizadores através do e-mail contato@tempowindclube.com.br 

Ou pelos telefones 011.5517-6039 e 011.8280-2660. 
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