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SEMANA BRASILEIRA DE VELA 

 
 

Búzios – RJ 
02 a 12 de fevereiro de 2012 

 

2ª Etapa - Seletiva Nacional da Equipe Brasileira de Vela  
Jogos Olímpicos - Londres 2012 

Resolução CBVM P-002/2011 
 

Classes: 

Star (Masculino) - Finn (Masculino) 

49er (Masculino) - 470 (Feminino) - 470 (Masculino) 

RS:X (Feminino) - RS:X (Masculino) 

Laser Radial (Feminino) - Laser Standard (Masculino) 
 

 
APOIO: 
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ALTERAÇÃO # 01 DO AVISO DE REGATA 
 
2 PROPAGANDA 
2.3 É responsabilidade dos barcos com patrocínio apresentarem o Certificado à Comissão Organizadora. 
 
3 ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
3.5 Somente poderão se inscrever competidores que atendam os requisitos de nacionalidade para representar o 
Brasil nos Jogos Olímpicos - Londres 2012. Não será aceita a inscrição de atletas estrangeiros neste evento, com 
exceção das Classes 49er e RS:X Masculino e Feminino, conforme a solicitação das respectivas Associações 
Brasileiras. Para as classes que solicitaram a participação de estrangeiros no evento, haverá uma única súmula 
incluindo todos os participantes e a classificação dos brasileiros será extraída do resultado final do evento. 
 
5 PROGRAMA 
5.2 Para a Classe 49er três regatas estão programadas por dia, e para as demais Classes duas regatas estão 
programadas por dia, e caso seja necessário, uma regata extra poderá ser disputada, desde que não seja adiantada 
a programação prevista. 
5.3 Para a Classe 49er estão programadas 16 (dezesseis) regatas com um descarte, e para as demais Classes 
estão programadas 11 (onze) regatas com um descarte. Caso até o dia 11 de fevereiro de 2012 não tenham sido 
disputadas o mínimo de 11 (onze) regatas para todas as Classes, serão usados dias reservas a partir do dia 12 de 
fevereiro de 2012 para validar o evento com o mínimo de 11 (onze) regatas para todas as Classes. 
5.4 Se em alguma classe houver apenas um inscrito, ou durante a competição os demais concorrentes inscritos 
desistirem por escrito, ou ficar apenas um competidor, a organização poderá declará-lo vencedor da Semana 
Brasileira de Vela, sem que este necessite completar as regatas programadas para validar o evento. 
 
11 PONTUAÇÃO 
11.1 O mínimo de onze regatas devem ser completadas para se constituir a série, exceto conforme previsto no item 
5.4. 
11.2 (a) Quando 11 (onze) regatas ou mais forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 
pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado, exceto de acordo com item 5.4. 
11.3 A Autoridade Organizadora do evento pode declarar vencedor um competidor que tenha alcançado pontuação 
que não seja mais possível ser alcançada pelo segundo colocado; neste caso ao ser declarado o vencedor, encerra-
se a disputa para todos os demais competidores desta classe, mantendo suas posições neste momento. 
 
16 PRÊMIOS 
16.1 Será oferecida premiação aos três primeiros colocados de cada classe. 
16.2 A Seleção da Equipe Brasileira de Vela Olímpica 2011 será feita conforme Resolução 002/2011 da CBVM, que 
se encontra no site http://www.cbvm.org.br/programa/arquivos/pagina_arquivos/002.10%20-
%20EBVOlimpica%202012.pdf 
16.3 Os atletas vencedores de cada classe deverão comparecer e participar da Cerimônia de Entrega de Prêmios 
da Semana Brasileira de Vela – Búzios 2012. 
 

Rio de Janeiro – RJ, 31 de Janeiro de 2012 
 
________________________________ 
Comissão Organizadora 


