
 CClluubbee  NNaavvaall  CChhaarriittaass  
AVISO DE REGATA  

 Av. Carlos Ermelindo Marins, 68 – CEP: 24370-190 – Jurujuba – Niterói – RJ 
Secretaria Náutica – e-mail: nautica@cncharitas.com.br 

Telefones: + 55 (21) 2109-8125/8126 - Fax: + 55 (21) 2109-8199 

Página 
1 de 2 

 

RREEGGAATTAA  AANNIIVVEERRSSÁÁRRIIOO  FFRREEEEWWIINNDD  
CCllaasssseess::   RRaacceebbooaarrdd,,  FFoorrmmuullaa  EExxppeerr iieennccee,,  FFoorrmmuullaa  WWiinnddssuurrff ,,  OOppeenn,,  EEsstt rreeaannttee  ee  SSttaarrtt   ((MMaasscc..  ee  FFeemm..))  

13, 14 e 15 de novembro de 2010 
APOIO 

   
ORGANIZAÇÃO 

 
1. REGRAS 

1.1. A Regata será governada pelas regras da ISAF 2009/2012 e da FW, 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, Estreantes, Raceboard, Formula Experience, Formula 
Windsurf e Open. 

2.2. As pranchas da classe RS:X, automaticamente terão seus resultados computados e estarão sujeitas as 
regras da classe Raceboard. 

2.3. Os velejadores deverão se inscrever na Secretaria do Evento até às 12:00h do dia 13 de novembro de 
2010. 

 
3. TAXAS DE INSCRIÇÃO 
Inscrições antecipadas podem ser feitas preenchendo a ficha modelo anexa (também disponível no site 
www.cncharitas.com.br/aniv_freewind_2010.html) ou preenchendo a ficha que se encontra no Clube Naval 
Charitas. 
A seguinte taxa de Inscrição será requerida: 
• A taxa de inscrição do campeonato será de R$ 50,00 (cinquenta Reais). 
 
4. PROGRAMA DA REGATA: 

4.1. Dias de Competição: 
Dia Horários Eventos 

Sabado, 13/11 11:30h Reunião de velejadores 
 13:00h às 17:00 Regatas 
Domingo, 14/11 13:00h às 17:00 Regatas 
Segundo, 15/11 10:00h às 17:00 Regatas 
 18:00h Cerimônia de premiação 

4.2. Número de regatas programadas: 
Nº de Regatas Nº Regatas por dia: 
8 (oito) regatas máximo 4 (quatro) por dia. 

4.3. O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata será às 13:00h. 
4.4. No último dia de regata, 15/11/2010, nenhum sinal de atenção será feito depois das 16:30h. 

 
5. INSTRUÇÕES DE REGATA: 
As instruções de regata estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 
 
6. AREA DE REGATA E PERCURSOS: 
A área de regata será na enseada de Jurujuba e proximidades. O evento terá sede e secretaria no Clube Naval 
Charitas. Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata. 
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7. PONTUAÇÃO: 
O evento será validado com um mínimo de três (03) regatas pontuadas. Haverá um descarte após a 5ª (quinta) 
regata pontuada. 
 
8. PREMIAÇÃO: 

8.1. Serão premiadas as seguintes subdivisões: três (03) primeiros da Raceboard, três (03) primeiros da 
Open, três (03) primeiros da Formula Esperience, três (03) primeiros da Formula Windsurf, três (03) 
primeiros do Estreante Masculino e Feminino e três (03) primeiros do Start Masculino e Feminino. 

Prêmios serão concedidos como segue: 
Windsurfing Prêmios  
Raceboard  premia os 3 primeiros (pranchas com bolina como BIC Techno, etc.) 3 
Formula Experience  premia os 3 primeiros (material homologado de FE) 3 
Formula Windsurf  premia os 3 primeiros (material homologado de FW) 3 
Open  premia os 3 primeiros (Velejadores de todas as classes estão incluídos 

automaticamente e os Prós somente entram nesta categoria) 
3 

Estreante  Premia os 3 primeiros novos velejadores em fase de iniciação em 
competições (qualquer prancha e vela) 

3 

Start  premia os 3 primeiros velejadores em fase de aula ou recém saído do 
curso/percurso em través pequeno (qualquer prancha e vela) 

3 

Subcategorias por gênero e idade:  
Masculino  premia os 3 primeiros para a Start e Estreantes 3 
Feminino  premia os 3 primeiros para a Start e Estreantes 3 

Total de prêmios: 24 
8.2. A entrega de premios será no dia 15 de novembro de 2010, às 18:00 horas, no Bar da Praia. 

 
9. 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. 
 
10. ALOJAMENTO 
No Clube Naval Charitas  
Apartamento suíte com ar condicionado para 4 pessoa s (2 beliches): 
O Clube dispõe de 14 alojamentos tipo suíte com ar condicionado, TV e frigobar para 4 pessoas cada (2 beliches). 
O valor da estadia para o Campeonato será os mesmos de sócios e inclui o café da manhã, estilo buffet, servido 
no restaurante do Clube, roupa de cama e banho. Informações no CAS (Centro de Atendimento ao Sócio). 
Alojamento Velejador: 
Esta incluído o café da manhã, estilo buffet, mas sem roupa de cama e banho. 
Os pedidos devem ser enviados até 12/11 (data limite)  para o fax (21) 2109-8199 ou para o e-mail 
cas@cncharitas.com.br com copia para nautica@cncharitas.com.br. O atendimento aos pedidos será feito pela 
ordem de recebimento e o CNC informará aos solicitantes a distribuição das vagas solicitadas. 
O pagamento da estadia deverá ser feito antecipadamente, através depósito em conta corrente no Itaú, agência 
8325, conta corrente 01600-7, em nome do Clube Nava l Departamento Náutico, CNPJ: 33.868.654/0004-33 . 
Cópia do recibo de depósito deverá ser enviada pelo fax (21) 2109-8199 ou enviar informação do pagamento pelo 
e-mail cas@cncharitas.com.br com copia para nautica@cncharitas.com.br. 
 
11. INFORMAÇÕES 
Para maiores informações entrar em contato com: 
Clube Naval Charitas  - Diretoria de Vela - Av. Carlos Ermelindo Marins, 68 – Charitas – Niterói - RJ. 
Secretaria Náutica: Sra. Deisi ou Henrique 
Telefones: (21) 2109-8125/2109-8126 / Fax: (21) 2109-8199 
E-mail: nautica@cncharitas.com.br 
Site: www.cncharitas.com.br ou www.cncharitas.com.br/aniv_freewind_2010.html ou www.freewindsurf.com.br 


