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SEMANA BRASILEIRA DE VELA 2011 
 

Seletiva Equipe Brasileira de Vela Pan 
Americana 
Classes: 

 J24 (Open) – Lightning (Open)  

Hobie Cat 16 (Open) - Snipe (Open) 

Sunfish (Laser Radial Open) 

15 a 20 de fevereiro de 2011 
 
 

Seletiva Equipe Brasileira de Vela Olímpica 
Classes: 

Star (Masculino) – Finn (Masculino) 

49er (Masculino) - 470 (Feminino) – 470 (Masculino) 
RS:X (Feminino) – RS:X (Masculino) 

Laser Radial (Feminino) – Laser Standard 
(Masculino) – Match Race (Feminino) 

21 a 27 de fevereiro de 2011 
 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA E MOTOR 
IATE CLUBE DE SANTA CATARINA – VELEIROS DA ILHA
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AVISO DE REGATA 
 

1 REGRAS 

1.1 A regata será regida pelas regras como definidas nas Regras de Regata a Vela. 
1.2 Não serão aplicadas as regras de Classe para os procedimentos e detalhes de gerenciamento de regata para seus 
Campeonatos. 
1.2 O Apêndice C será aplicado para o evento de Match Race Feminino. 
1.3 O Apêndice P será aplicado. 
1.4 As regras da Classe J24 são modificadas para:  
 (a) as tripulações deverão ser compostas por 4 (quatro) tripulantes, com limite de peso de 320 kg. 
 (b) será obrigatório levar a bordo somente os seguintes itens da folha de inventário: 4 (quatro) coletes salva-
vidas, âncora, sua corrente e cabo (conforme regra da classe J24), bóia de homem ao mar e retinida. 
 (c) Não será permitido ter a bordo a vela genoa, motor, tanque de gasolina e almofadas. 
 (d) os barcos deverão ter no mínimo 1.270Kg sem os itens acima.  

2 PROPAGANDA 
2.1 Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida pela Autoridade Organizadora. 

3 ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
3.1 (a) A competição na Semana Brasileira de Vela 2011 (Seletiva da Equipe Brasileira de Vela Pan Americana) 
será aberta aos seguintes eventos: J24 (Open), Lightning (Open), Hobie Cat 16 (Open), Snipe (Open), Laser Radial 
(Open). 
 (b) A competição na Semana Brasileira de Vela 2011 (Seletiva da Equipe Brasileira de Vela Olímpica), será 
aberta aos seguintes eventos: Star (Masculino), Finn (Masculino), Laser Standard (Masculino), Laser Radial 
(Feminino), 470 (Masculino), 470 (Feminino), 49er (Masculino), RS:X (Masculino), RS:X (Feminino) e Match Race 
(Feminino). 
3.2 As regras de elegibilidade de cada classe são aplicáveis, exceto para o evento de Match Race Feminino. O 
pagamento das anuidades de classe poderá ser feito no momento da inscrição. 
3.3 Somente poderão se inscrever competidores que atendam os requisitos de nacionalidade para representar o Brasil 
nos Jogos Pan Americanos de 2011 e nos Jogos Olímpicos de 2012. Estrangeiros poderão ser aceitos em alguns 
eventos a critério da organização e da Coordenação Técnica da CBVM, mediante prévia autorização. 
3.4 O limite de peso para o evento de Match Race Feminino será de 204 kg pesados antes do início do evento. As 
tripulações serão formadas por três velejadoras. 
3.5 Para o evento de Match Race Feminino oito equipes poderão solicitar convite, este número poderá ser estendido a 
critério da Autoridade Organizadora. As competidoras deverão solicitar um pedido de convite para a organização 
através do email cbvm@cbvm.org.br até o dia 16 de janeiro 2011. A organização irá confirmar o aceite da solicitação às 
competidoras convidadas até o dia 21 de janeiro de 2011.  
3.6 Para as demais classes não haverá limite para número de inscritos. Os barcos elegíveis deverão se inscrever na 
Secretaria do Evento.   

4 TAXAS 

4.1 Não será cobrada taxa de inscrição. 
4.2 Para o evento de Match Race Feminino será necessário fazer um depósito caução de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
para cobrir eventuais avarias no equipamento. 

5 PROGRAMA      
5.1 (a) Programação Semana Brasileira de Vela 2011 (Seletiva da Equipe Brasileira de Vela Pan Americana):  

Dia da Semana Data Horário Atividade 

09:00 às 18:00 Inscrições, medições e pesagem das tripulações. 
Terça-feira 15/02/2011 

18:00 Cerimônia de Abertura e Reunião de Participantes 
09:00 às 11:00 Pesagem e resolução de pendências de medições. 

Quarta-feira 16/02/2011 
12:00 Regatas Flotilha 

Quinta-feira 17/02/2011 12:00 Regatas Flotilha 
Sexta-feira 18/02/2011 12:00 Regatas Flotilha 
Sábado 19/02/2011 12:00 Regatas Flotilha 
Domingo 20/02/2011 12:00 Regatas Flotilha 
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16:00 Hora limite para partida 
18:00 Entrega de Prêmios 

 
(b) Programação Semana Brasileira de Vela 2011 (Seletiva da Equipe Brasileira de Vela Olímpica):  

Dia da Semana Data Horário Atividade 

Domingo 16/01/2011 23:59 
Limite para o envio solicitando convite para a 
categoria Match Race Feminino. 

Sexta-feira 21/01/2011 18:00 
Respostas às solicitações de convite para a 
categoria Match Race Feminino. 

09:00 às 18:00 
Inscrições, medições e pesagem das tripulações 
da Classe Star e Match Race Feminino. 
Agendado de Treino - Match Race Feminino Segunda-feira 21/02/2011 

18:00 Cerimônia de Abertura e Reunião de Participantes  

09:00 às 11:00 
Pesagem das tripulações da Classe Star e Match 
Feminino, e resolução de pendências de 
medições. 

10:00 – 17:30 Treinamento Agendado - Match Race Feminino 
Terça-feira 22/02/2011 

12:00 Regatas Flotilha 
10:00 Regatas Match Race Feminino 

Quarta-feira 23/02/2011 
12:00 Regatas Flotilha 
10:00 Regatas Match Race Feminino 

Quinta-feira 24/02/2011 
12:00 Regatas Flotilha 
10:00 Regatas Match Race Feminino 

Sexta-feira 25/02/2011 
12:00 Regatas Flotilha 
10:00 Regatas Match Race Feminino  

Sábado 26/02/2011 
12:00 Regatas Flotilha 
12:00 Regatas Flotilha 
16:00 Hora limite para partida Domingo 27/02/2011 
18:00 Entrega de Prêmios 

 
5.2 Para cada Seletiva, estão programadas 11 regatas. Serão realizadas no máximo 3 regatas por dia. 
5.3 Não será feita sinalização de atenção após às 16:00h do dia 20/02/2011 para a Seletiva da EBV Pan Americana e 
do dia 27/02/2011 para a Seletiva da EBV Olímpica. 
5.3 O formato do evento e os barcos a serem utilizados na Classe Match Race Feminino serão divulgados 
oportunamente.  

6 INSPEÇÃO DE MEDIÇÃO E EQUIPAMENTOS 

6.1 Todos os barcos deverão ter sido previamente medidos de acordo com as regras das respectivas classes. 
6.2 Os barcos devem ter sua prova de regularidade ou certificados apresentados à Secretaria do Evento antes da 
primeira regata da série.  
6.3 Qualquer barco ou equipamento poderá ser inspecionado a qualquer tempo. 
6.4 Na Classe Star, as tripulações serão pesadas até as 11:00h do dia 22/02/2011 (terça-feira) e deverão estar de 
acordo com o limite de peso estabelecido na regra 31.1.3 da ISCYRA. Durante o evento poderá haver pesagem de 
tripulação da Classe Star conforme critérios da Autoridade Organizadora. As tripulações de Match Race Feminino serão 
pesadas uma única vez. 

7 INSTRUÇÕES DE REGATA 

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

8 LOCAL 

8.1 A sede do evento será o Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, Sede Oceânica – Rod. Tertuliano Brito 
Xavier, 3052, Jurerê - Florianópolis – Santa Catarina. 
8.2 Serão estabelecidas até três áreas de regata na Baía de Jurerê a serem divulgadas nas Instruções de Regata. 

9 PERCURSOS 
Informações sobre os percursos estarão contidas nas Instruções de Regata. Serão usados os percursos similares aos 
usados nas últimas edições dos Jogos Olímpicos para cada classe, a critério das respectivas Comissões de Regata. 
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10 SISTEMA DE PUNIÇÃO 
10.1 Será aplicado o Apêndice P – Procedimentos Especiais para a Regra 42 para todas as Classes, exceto o Match 
Race Feminino. 
10.2 As decisões da CP serão inapeláveis, em conformidade com a regra 70.5 (b). 
10.3 Para as Classes 49er, Hobie Cat 16, Lightning e J24, a regra 44.1 é alterada, substituindo-se a Punição de Duas 
Voltas pela Punição de Uma Volta. 

11 PONTUAÇÃO 
11.1 O mínimo de quatro regatas devem ser completadas para se constituir a série de cada Seletiva da EBV. 
11.2  (a) Quando menos de seis regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 
pontuações em cada regata. 
 (b) Quando de seis a nove regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 
pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 
 (c) Quando mais de nove regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 
pontuações em cada regata, excluindo-se seus dois piores resultados. 

12 BARCOS DE APOIO 
Os barcos de apoio deverão ser inscritos na Secretaria do Evento. 

13 LOCAL DE PERMANÊNCIA 
Os barcos deverão ser guardados nos locais designados pela organização na sede do evento ou em áreas de fundeio. 

14  RESTRIÇÕES AO IÇAMENTO DOS BARCOS  
Barcos de quilha não deverão ser retirados da água desde o sinal de partida de sua primeira regata válida na série até 
que este chegue em sua última regata, exceto com a permissão da Comissão Organizadora e nos termos previamente 
autorizados por escrito pela Comissão de Regata. 

15 COMUNICAÇÃO POR RÁDIO 
Um barco não poderá fazer transmissões por rádio enquanto estiver em regata, nem receber comunicações não 
disponíveis para todos os barcos. Esta restrição se aplica também a telefones móveis. 

16  PRÊMIOS 
16.1 Será oferecida premiação aos três primeiros colocados das classes com quatro ou mais inscrições; com três ou 
menos inscrições serão premiados os dois primeiros colocados. 
16.2  (a) A Seleção da Equipe Brasileira de Vela Pan Americana 2011 será feita conforme Resolução 010/2010 da 
CBVM, que se encontra no site www.cbvm.org.br 
 (b) A Seleção da Equipe Brasileira de Vela Olímpica 2011 será feita conforme Resolução 006/2010 da CBVM, 
que se encontra no site www.cbvm.org.br 

17  DIREITOS DE USO DE IMAGEM 
Em participando em qualquer dessas regatas, qualquer velejador garante à organização e seus representantes 
designados por ela e seus patrocinadores a fazer uso de qualquer imagem, foto ou entrevista feita durante o período da 
competição, por período indeterminado, livres de quaisquer custos. 

18  ISENÇÃO E 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 diretamente 
com a série de regatas e seus antecedentes, durante ou depois de completado o evento. 

19  MAIS INFORMAÇÕES 

Confederação Brasileira de Vela e Motor 
Av. das Américas, 500  Bloco 20 – Sala 310 
22.640-100 – Rio de Janeiro, Brasil 
Tel.: +55 21 3139-9200  
Fax: +55 21 3139-9215 
E-mail: cbvm@cbvm.org.br 
Site: www.cbvm.org.br 

Iate Clube de Santa Catarina 
Sede Oceânica 
Rod. Tertuliano Brito Xavier, 3052 
Jurerê | Florianópolis/SC | 88054-601 
Tel.: 48 3266-1280 | 48 9989-3724 (Plantão 24h) 
Tel/fax.: (48) 3225-7799 (Robson ou Lucas) 
Celular.: (48) 9989-2591 (Robson ou Lucas) 
E.mail: eventosnauticos@icsc.com.br  
Site: www.icsc.com.br 
 

 


