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AVISO DE REGATAAVISO DE REGATA

Local: UPwind – Arraial do Cabo

Inscrições: Até 15/04: R$100,00 via Dep. Bancário UPwind.
Após 15/04: R$150,00 Informações para depósito:

upwind@upwind.com.br

Dicas de Hospedagem:
• Alojamento UPwind: (22) 2661-4516
• Pousada dos Ventos – Valtellina – (22) 2661-2230
• Pousada Suba pra Ver – (22) 2661-2171
• + Opções de hospedagem no site oficial do evento

Traslado RJ x Arraial do Cabo x RJ
Todas as informações serão disponibilizadas e organizadas no
site oficial do evento. www.upwind.com.br



Entidade Organizadora:
UPwind Escola e Clube de Vela.

Sede:
UPwind – Base Arraial do Cabo. Világio Valtellina.

Regras:
4.1 – A regata será regida pelas regras, tais como definidas nas
Regras de Regata a Vela ISAF 2009-2012.
4.2 – Regras das Classes Internacionais de Formula Windsurf
(IFCW) e Formula Experience (FEC) e as Regras do Campeonato.
4.3 – Nenhuma prescrição de Autoridade Nacional será
aplicada.
4.4 – Na possibilidade de conflitos entre os idiomas, o texto em
inglês terá prioridade.

Propaganda:
5.1 – O Regulamento 20 da ISAF(Federação Internacional de
Esportes de Vela) - Código de Propaganda – deverá ser aplicado
5.2 – Pode ser requerido aos competidores, a veiculação de
propaganda dos patrocinadores do evento – tanto em suas
velas, quanto nas vestimentas de lycra se fornecidos pelo
organizador.

Local do Evento e Condições da Raia:
3.1 – O evento terá como base a Lagoa de Araruama, na Praia
das Pernambuca, local turístico, localizado na cidade de Arraial
do Cabo, Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro. É um
local famoso com águas quentes e freqüentes ventos Sudeste e
Nordeste, variando entre 10 a 25Knots, que são favoráveis à
prática do Windsurf.



Elegibilidade e Inscrições:
6.1 – Todas as inscrições deverão seguir
as exigências do Regulamento 19 da
Federação Internacional de Esportes de Vela
(ISAF)– Código de Elegibilidade.
6.2 – Os competidores devem ser membros da respectiva
Associação Nacional da Categoria, e as Associações Nacionais
devem ser membros pagantes da IFWC e/ou FEC. Onde não
houver associações nacionais da categoria, os competidores
deverão ser membros da IFWC ou FEC.
6.3 – Os competidores deverão providenciar a seguinte
documentação para completar as formalidades dos registros:

• Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição;
• Formulário de Inscrição Original;
• Comprovante de idade;
• Permissão do responsável legal para menores de 18 anos;

6.4 – O Campeonato será disputado por velejadores da Classe
Formula One Design nas divisões: GRAN MASTER, MASTER,
SENIOR, Sub20, Sub17, Sub15, Feminino, Leve, Pesado, Flotilha
Prata e Open; e da Classe Formula Windsurfing, Windsurf
Iniciante e START como Classe convidada, teremos as
categorias: OPEN e Feminino. Torna-se necessário o número
igual ou superior a 3 competidores para validar a classe.

Instruções de Regata:
7.1 – As Instruções de Regata do Campeonato serão
disponibilizadas no registro, assim como a programação de
eventos sociais do cronograma evento.



Divisões:
8.1 – GRAND MASTER: É um homem que
tenha atingido a idade de 45, ou uma
mulher que tenha atingido a idade de 40.
8.2 – MASTER: É um homem que tenha atingido a idade de 35
anos, ou uma mulher que tenha atingido a idade de 30.
8.3 – SENIOR: É um homem que tenha atingido a idade de 20,
mas inferior a 35, ou uma mulher que tenha atingido a idade de
20, mas inferior a 30.
8.4 – Sub20: é um homem ou uma mulher com idade inferior a
20 anos.
8.5 – Sub17: é um homem ou uma mulher com idade inferior a
17 anos; (Maior vela permitida de tamanho 8.5).
8.6 – Sub15: é um homem ou uma mulher com idade inferior a
15 anos; (Maior vela permitida de tamanho 7.5).
8.7 – Um competidor deve ter atingido o limite mínimo de
idade na divisão por faixa etária relevante 31 de dezembro
antes do ano da competição.
8.8 – Um competidor não devem ter mais do que o limite
máximo de idade na divisão por faixa etária relevante em 31 de
dezembro do ano da competição.
8.9 – Leve: Um competidor que pesa menos de 80 kg.
8.10 – Pesado: Um competidor que pesa menos de 80 kg.
8.11 – Windsurf Iniciante: Permitido qualquer tipo de
equipamento, 1 volta no percurso oficial.

Pontuação:
9.1 – A pontuação será de acordo com o Apêndice A da WCR
como alterado pelas Regras de Campeonato da Classe.



Armazenamento dos Equipamentos:
10.1 – Após a conclusão do registro até
o final da Regata, quando em terra
(exceto nos momentos de largada e
retirada), todos os equipamentos devem ser mantidos em seus
lugares previamente atribuídos. A remoção de qualquer
equipamento da sede da regata exige aprovação escrita prévia
do Comitê da Regata. O acesso ao equipamento na área de
armazenamento durante certos horários, incluindo a parte da
noite, deverá ser restrito.

Data Hora Atividade

Sábado 30/4

09:00 às
11:30

Registro de Inscrições, Inspeção de
Equipamentos e Pesagem

10:00 Cerimônia de Abertura

11:30 Reunião de Comandantes

12:30 às
17:30

Regatas
(Velejadores a disposição da CR)

20:00 Festa

Domingo 01/5

10:00 Reunião de Comandantes

10:30 às
16:30

Regatas
(Velejadores a disposição da CR)

17:30 Entrega de Premiação e Cerimônia
de Encerramento

Cronograma:



Medalhas e Premiação:
12.1 – Medalhas ou troféus devem ser
entregues aos três primeiros lugares
em cada Divisão dependendo do número
de inscrições. Categorias a serem premiadas em cada Divisão
devidamente constituídas serão informadas no quadro oficial
de notícias após o fechamento das inscrições.

Isenção de Responsabilidade:
13.1 – Competidores participam de todas as regatas ao seu
próprio risco. O organizador, a IWA, IFWC, FEC, FEVERJ, CBVM e
ABWS ou nenhum de seus representantes oficiais ou os
patrocinadores ou seus representantes oficiais não são
responsáveis, sob nenhuma circunstância, por nenhum possível
dano, perda, ou ferimento nem em terra como na água, nem a
pessoas ou equipamentos.
13.2 – A participação nesse evento, eventos de apoio e em cada
regata em si, é a critério do velejador e a seu próprio risco.
Comunicado a RRS 4

Televisão e Mídia:
14.1 – Ao se inscrever no evento, os competidores
automaticamente concedem a Autoridade Organizadora, o
direito em perpetuidade de fazer, usar e exibir ao longo do
tempo e a seu critério, quaisquer filmagens, fotografias e ao
vivo, gravadas ou televisionadas e qualquer outra reprodução
das mesmas, tiradas durante o período do evento, para o
referido Campeonato como é definido no Aviso de Regata e
Instruções de Regata nos quais ele/ela participa sem nenhuma
compensação



Outras Informações:
Informações a respeito das acomodações;
estacionamento de veículos e trailers no
local do evento; viagens aéreas e
transferências etc, serão publicadas do site do evento:
www.upwind.com.br

Consultas a: UPwind Escola Náutica Ltda
Telefone: (22) 2661-4516 (Leonardo e/ou Carol)
E-mail: upwind@upwind.com.br


