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AVISO DE REGATA 
 

REGATA ANIVERSÁRIO WINDNIT – ANO I   
Classes: Start (masc. e fem.), Freeride, Formula, Estreante (masc. e fem.) e 

RS:X (masc. e fem.) 
10 de abril de 2010 

 

APOIO 

 

                
 

ORGANIZAÇÃO  

 

          
 

1. REGRAS: 

1.1.  A Regata será governada pelas regras da ISAF 2009/2012, tais como enumeradas 
nas definições das Regras de Regata a Vela. 

1.2.  Determinações da CBVM e ABWS, este Aviso de Regata (AR) e as Instruções de 
Regata (IR). 

 
2. ELEGIBILIDADE E INSCRICÕES: 
2.1. A competição será aberta para as classes Start, Freeride, Formula, Estreante e 
RS:X. 
2.2. A classe Formula engloba FW e FE.  
2.3. Os velejadores deverão se inscrever na Secretaria do Evento até às 12:00h do dia 
10 de abril de 2010. 
 
3.TAXA DE INSCRIÇÃO: 
3.1.Será cobrada uma taxa de R$25,00, para convidados inclusive, com direito a camisa 
comemorativa e ingresso para a festa posterior ao evento. 
 



 
 
3.2.As inscrições podem ser feitas antecipadamente na sede da Windnit, aos finais de 
semana e feriados. 
3.3.Reservas podem também ser feitas por e-mail carlosag@globo.com . 
4. PROGRAMA DA REGATA: 
4.1.  Dia 10/04/2010 
 11:30hs – Reunião de comandantes 
 13:00 às 17:00hs – Regatas 
 18:00hs – Cerimônia de Premiação 
 19:00hs – Churrasco de Confraternização 
 20:00hs – Show da Banda H1N2 
4.2. O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata será às 13:00hs. 
4.3. Nenhum sinal de atenção será dado após as 16:30hs 
 
5. INSTRUÇÕES DE REGATA: 
As instruções de regata estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da 
abertura das inscrições. 
 
6. ÁREA DE REGATA E PERCURSO: 
A área de regata será na enseada de Jurujuba e proximidades. O evento terá sede e 
secretaria na Windnit, na praia de Charitas . Os percursos a serem seguidos serão 
incluídos nas Instruções de Regata. 
 
7. PONTUAÇÃO: 
O evento será validado com um mínimo de uma (01) regata pontuada. Haverá um 
descarte após a 5ª (quinta) regata pontuada. 
 
8. PREMIAÇÃO: 
8.1. Serão premiadas as seguintes subdivisões:  

 três (03) primeiros da Start masculino e feminino 

 três (03) primeiros da Freeride 

 três (03) primeiros da Formula (FW e FE)  

 três (03) primeiros da RS:X masculino e feminino 

 três (03) primeiros da Estreante masculino e feminino 
8.2. A entrega de premios será no dia 10 de abril de 2010, às 18:00 horas, no local do 
evento. 
 
10. ISENÇÂO DE RESPONSABILIDADE: 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade. Considere 
a regra 4, Decisão de Competir. A autoridade organizadora não aceitará qualquer 
responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte, relacionados diretamente com a 
série de regatas, seus antecedentes, durante ou depois de completada. 
 
11. INFORMAÇÕES: 
Para maiores informações procurar a sede da Windnit na Rua Carlos Ermelindo Martins 
n.23a – Charitas – Niterói, ou por e-mail carlosag@globo.com. 
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