
 

AVISO DE REGATA 

1ª. ETAPA CRLW 2010 

15 E 16 DE MAIO 
UPWIND – BASE 2 

ARRAIAL DO CABO/RJ 

                
 

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 regata. 

2. SEDE 

2.1 A sede do evento será no UPWIND Escola e Clube de Vela – Base 2 – Arraial do Cabo - Villaggio 

Valtellina. 

3. PROPAGANDA 

Categoria C. Ver Regulamento 20 da ISAF. 

4. ELEGIBILIDADE 

4.1. A regata será aberta a todos os velejadores das Classes” 

• START – Escolinha - (Masculino / Feminino) – 1º., 2º. e 3º. Lugar 

• Estreantes (Masculino / Feminino) - 1º., 2º. e 3º. Lugar 

• Formula Experience (Masculino / Feminino) - 1º., 2º. e 3º. Lugar 

• Formula Windsurf (Masculino / Feminino) - 1º., 2º. e 3º. Lugar 

• Slalom (Masculino / Feminino) - 1º., 2º. e 3º. Lugar 

• Free Race (RS:X + Raceboard +  Outras pranchas com número inferior a 03 competidores 
inscritos) (Masculino / Feminino) - 1º., 2º. e 3º. Lugar 

• Flotilha Visitante 

• Velejador Revelação - Concorrem Velejadores das classes START e Estreante (Masculino e 
Feminino) que demonstraram uma excelente performance na etapa. 

• Velejador Destaque - Concorrem Velejadores das classes SLALOM, FE, FW e Free Race 
(Masculino e Feminino) que demonstraram uma excelente performance na etapa. 

5. TAXAS 

Inscrições pela Internet: As inscrições por internet poderão ser realizadas através do e-mail 
upwind@upwind.com.br até as 18h do dia 14/05. É importante que o velejador (ou seu representante 
legal) que deseja se inscrever pela internet envie os seguintes dados para validar a inscrição: Nome 

Completo, Cidade, UF, Flotilha, Telefones para Contato, e indicar a Categoria para a qual deseja ser 

Inscrito. De qualquer maneira, é obrigatória sua presença no primeiro dia do evento, durante os 
horários de inscrições, para assinar o TERMO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO A da IR). A retirada do 

seu Colete de Identificação será feita durante a Reunião de Velejadores. 



5.1 – Inscrições Presenciais: As inscrições presenciais poderão ser realizadas até as 11h do dia 15/05 na 
sede da Upwind. 

5.2 - As inscrições só estarão confirmadas após a assinatura do termo de responsabilidade e pagamento 
da taxa de inscrição. Não serão aceitas inscrições após o horário especificado. 

5.3 - O termo de responsabilidade para velejadores menores de idade deve ser assinado pelo 
responsável ou seu representante legal. 

5.4 - Não será permitida troca de categorias após o horário limite ao término das inscrições. 

5.5 – Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$50,00 (Cinqüenta Reais)  

5.6 - Serão cobrados R$15,00 por cada colete não devolvido. 

6. Informações 

UPWIND: (22) 2661-4516 upwind@upwind.com.br 

 


