
 
COPA BRASIL DE OPTIMIST ESTREANTE 

12 a 14 de janeiro de 2012 
Clube dos Jangadeiros 

Porto Alegre – RS – Brasil 
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AVISO DE REGATAS 

 
 
1. REGRAS 
1.1 A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a 

Vela da ISAF.  Será também aplicado o Regulamento Geral da Associação Brasileira da Classe 
Optimist. 

1.2  Aplicam-se as prescrições da CBVM. 

1.3  A regra 61.1 “Informando ao Barco Protestado” é modificada como segue: 

(a) Acrescenta-se à regra 61.1(a): 
“O barco com intenção de protestar deve informar à Comissão de Regatas posicionada na 
chegada o(s) barco(s) que está protestando imediatamente após chegar.” 

(b) A regra 61.1(a) (2) “se o comprimento do barco protestante for menor que 6 metros ele não 
precisa expor uma bandeira vermelha” é deletada. 

1.4  As regras sinal de regata RECON e 66 são alteradas, respectivamente: tempos para sinalizar em terra 
e modificação de prazos. As alterações serão detalhadas nas Instruções de Regata. 

 
2. PROPAGANDA 
2.1 A propaganda dos competidores estará restrita conforme o Regulamento da ISAF 20.5.3(a). 

2.2 Os barcos podem ser requeridos a expor propaganda escolhida e fornecida pelos organizadores. 

 



3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
3.1 São elegíveis competidores de acordo com o Regulamento Geral da ABCO.  

3.2 O velejador não poderá ter participado de qualquer regata oficial da classe antes de 31 de janeiro de 
2011 e nem de nenhuma Copa Brasil de Optimist Estreantes. 

3.3 Todas as fichas de inscrição devem ser assinadas pelo responsável e pelo coordenador Estadual. 

3.4  Velejadores elegíveis deverão se inscrever preenchendo o formulário de inscrição do anexo A que 
deverá ser entregue na secretaria do evento até às 12h de 10/01/2012 acompanhado dos seguintes 
documentos: 

 

a) Cópia de RG ou certidão de nascimento; 

b) Certificado de Medição a ser conferido na página oficial da ABCO; 

c) Comprovante de pagamento da anuidade da ABCO 2011 a ser conferido na página oficial da 
ABCO; 

d) Assinatura do Termo de Responsabilidade pelo pai ou responsável (Anexo B) 

e) Seguro Saúde (Não obrigatório.  Solicitamos que aqueles que o possuam, informarem 
companhia e número do associado); 

f) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição conforme o item 4.1; 

 
3.5  Inscrições antecipadas poderão ser feitas enviando-se o formulário do anexo A acompanhado de 

cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição conforme o item 4.1 por correio eletrônico 
ao endereço esportiva@jangadeiros.com.br ou fax ao número (51) 3268.0080 Ramal 7 aos cuidados 
da secretaria esportiva, Cláudia 

 
4. TAXA DE INSCRIÇÃO 
4.1  Poderá ser paga por depósito nominal ao Clube dos Jangadeiros no Banco do Brasil, agência nº  

2822-3 conta nº 4004-5, ou diretamente na secretaria do evento nos seguintes valores: 
 

Até 23 de dezembro de 2011      R$    80,00 
De 24 de dezembro de 2011 até 09 de janeiro de 2012  R$  100,00 

 
5. PROGRAMAÇÃO 
DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

12/01 – Quinta feira 10h  Regatas  

13/01 – Sexta feira 10h Regatas 

14/01 – Sábado 10h 
17h30min 

Regatas 
Cerimônia de Premiação 

 
4.1  Estão programadas seis regatas.  Não será dado nenhum sinal de partida após as 13h do dia 

14/01/2012. 

 
6. MEDIÇÕES 
6.1  Velejadores somente poderão competir usando um casco, leme (com cana e extensão), bolina, 

mastro, retranca, espicha e vela durante todo o campeonato.  Esses equipamentos deverão ser 
medidos conforme os Regulamentos de Medição e aprovado de forma que estejam de acordo com as 
regras da classe pelo Comitê de Medição. 

6.2  Barcos poderão usar numeral na vela respectivo ao casco em desacordo com as Regras da Classe, 
desde que seja provado que o barco usado é alugado OU QUE O NUMERAL NÃO ESTEJA SENDO 
USADO POR OUTRA EMBARCAÇÃO PROPRIETÁRIA DO NUMERAL. 

 
7. INSTRUÇÕES DE REGATA 
7.1  Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do Campeonato, sendo entregues no momento  

da confirmação da inscrição. 

 
8. LOCAL DAS REGATAS 
8.1 Sede do Evento: Clube dos Jangadeiros, Rua Ernesto Paiva, nº 139, Bairro Tristeza, CEP 91900-200, 

telefone: (51) 3268-0080, com as regatas disputadas na raia da Pedra Redonda. 

 
9. PERCURSO 
9.1  Será utilizado o percurso trapezoidal tradicional da Classe Optimist. 

 
 



10. PONTUAÇÃO 
10.1  Quatro regatas completadas são necessárias para que se constitua a série que terá um descarte se 

realizadas seis regatas. 
 

11. BARCOS E PESSOAL DE APOIO 
11.1  Todos os técnicos deverão se inscrever preenchendo o formulário do Anexo C entregando-o na 

secretaria do evento, onde receberão uma bandeira com um número de identificação, que deverá ser 
fixada visivelmente ao barco durante todo o evento 

 
12. LOCAL DE PERMANÊNCIA 
12.1  Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pela organização do campeonato. 

 
13. SEGURANÇA 
13.1  Além das Regras da Classe IODA 4.2(a) e (b), 4.3(a) e (b), todo barco deve ter a bordo um remo com 

uma superfície mínima de 0,025 m², preso ao barco por um cabo. Todo competidor deverá ter um 
apito amarrado ao colete salva-vidas. 

13.2  Sempre que estiver na água o competidor deverá usar um colete auxiliar de flutuação pessoal, 
adequado ao peso e tamanho do velejador. Uma roupa de borracha ou impermeável não é um 
equipamento de flutuação pessoal. Se o equipamento de flutuação pessoal é de um tipo de inflar, 
sempre que estiver na água este deve estar totalmente inflado. Isso altera a Regra de Regata à Vela 
40. 

 
14. PREMIAÇÃO 
14.1  Serão premiados os três primeiros colocados na classificação geral e os três primeiros das categorias 

masculino e feminino geral. 
  
14.2 A classificação/pontuação das categorias masculino e feminino geral será apurada a partir da 

classificação geral. 
 

15. RESPONSABILIDADE 
15.1  Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 04, 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. 

 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
A)  Cada competidor deve trazer o seu carrinho de encalhe devidamente identificado. 

B)  Cada coordenador estadual deve trazer a bandeira do seu Estado 

C) Alimentação: 

Como simples referência aos velejadores informamos abaixo os preços médios praticados em julho 
de 2011 no restaurante do clube: 

 
Café da manhã R$ 6,00 - Buffet Almoço R$ 15,00 - Refrigerante R$ 2,50 

 
D) Informações sobre bares e restaurantes visite o site do Convention & Visitors Bureau Porto Alegre 

www.visiteportoalegre.com 
 
E) Área de Regatas: 
 

A corrente no Rio Guaíba é normalmente mais forte e mais freqüente de Norte para Sul variando de 0 
a 1 nós, chegando a 2 nós excepcionalmente. As águas podem também correr de Sul para Norte, 
porém a intensidade será sempre fraca neste caso.  
  
As ondas curtas e relativamente altas são fortes quando arrebentam. A extensão da onda é de 2-3 m, 
ocasionalmente 4m, mas somente com vento muito forte. A altura das ondas é geralmente 0,5-1 m 
mas com vento forte podem atingir 1,5 m encapelando-se. As cartas náuticas recomendadas para 
utilização no Rio Guaíba são a nº 2111 de Itapuã a Porto Alegre e a nº 2109 da Ponta Grossa a Porto 
Alegre. 
 
 
 
 
 

http://www.visiteportoalegre.com/


 
Dados Estatísticos de anos anteriores do mês de janeiro: 
 
Média das Temperaturas Máximas: 30°C 
Média das Temperaturas Mínimas: 20°C 
Temperatura Média: 24°C 
Média das precipitações: 99 mm 

 

F)  Transporte dos Barcos: 

As delegações deverão informar à organização do Campeonato, por e-mail ou fax com antecedência 
mínima de 2 dias, o dia e horário previsto para chegada e saída dos barcos. Os caminhões 
obedecerão uma ordem para descida ao estacionamento do clube que será organizada de acordo 
com as informações enviadas pelos representantes das delegações. Os caminhões não poderão 
pernoitar no Clube. 

 

G))  Maiores informações no site da ABCO – www.abco.com.br e também junto à secretaria esportiva do 
CDJ, telefones 0xx51  3268.0080, e-mail:esportiva@jangadeiros.com.br, com Ângelo ou Cláudia 



ANEXO A 
 

COPA BRASIL DE OPTIMIST ESTREANTE 

 
FICHA DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO 

 
NUMERAL:_________________________ 
 
 
NOME:________________________________________________________________________ 
 

(     ) MASCULINO  (     ) FEMININO 
 
Nascimento: ____/____/______ 
 
Endereço:______________________________________________________________________ 
 
_________________ Bairro: ____________________ Cidade:  ____________________  
 
Estado: ___  CEP: ____________  Telefone: (____) ________________  
 
E-mail: ______________________________________________ 
 
 
Nome doTécnico:________________________________________________________________ 
 
 
Clube da Flotilha: ________________________ Federação Estadual: ______________________ 
 
Plano de Saúde (se houver): _________________________________________________ 
 
 
Tamanho da Camisa: (    ) P (    ) M (    ) G (    )  ADULTO Peq.  (    ) ADULTO  Méd.  (     ) 
 
Número ISAF do Casco: _______________________ 
 
 
Nome do Responsável: ___________________________________________________________ 
 
 
Assinatura do Responsável: _______________________________________________________ 
 
Aceito cumprir obediência às Regras de Regata a Vela e todas as demais regras que 
governam este evento. 
 
Assinatura do Velejador:  ________________________________________________________ 
 
 
Data: ____/____/______ 



ANEXO B 
 

COPA BRASIL DE OPTIMIST ESTREANTE 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 
 
 
 
 

Autorizo o(a) velejador(a) _____________________________________________ a participar da 

Copa Brasil de Optimist Estreante 2012.  Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer 

dano físico e material que ele (a) possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de 

responsabilidade o Clube dos Jangadeiros, Federação de Vela do Estado do Rio Grande do Sul, 

Comissão Organizadora e demais entidades e pessoas envolvidas na organização e realização 

deste Campeonato. 

 

 
 
 
 
 
__________________, ______ de _______________ de ______. 
Local e data 
 
 
 
 
____________________________________  ________________________________ 
          Nome Legível do Responsável     Assinatura do Responsável 

 


