
  

                                                                                                     
  SNIPE MIDWINTERS BRASIL 2012 

COMPOSTO PELOS EVENTOS: 
1-TROFÉU ROGER WRIGHT 

2-REGATA BÚZIOS –> CABO FRIO 
3-LESTE BRASILEIRO-(Organizado pelo ICRJ) 

 
 

Armação de Búzios - RJ – Brasil 
 

AVISO DE REGATA 
 
1. AUTORIDADE ORGANIZADORA: 
A Autoridade Organizadora do evento é o Búzios Vela Clube com a colaboração da Flotilha 878 e da Associação Brasileira 
da Classe Snipe. 
 
2. LOCAL: 
Rua Maurício Dutra 303, Manguinhos, Armação de Búzios, RJ. 
Área de Regatas: Baia em frente à praia de Manguinhos, conforme Anexo B 
 
3. REGRAS: 
O campeonato será disputado de acordo com as Regras de Regata a Vela 2009-2012 e as regras da SCIRA. 
 
4. PROPAGANDA: 
A ISAF Regulation 20 (Advertising Code) será observada. 
 
5. EVENTO 
O 1° Snipe Midwinter Brasil abrange o Troféu Roger Wright (16/6/2012 a 17/6/2012), a Regata Búzios-Cabo Frio (23/6/2012) 
e o Campeonato Leste Brasileiro (29/6 /2012 a 01/7/2012). 
 
6. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
6.1 O campeonato será aberto a todos os barcos da classe Snipe com selo 2012 e velejadores (proeiros e timoneiros) em dia 

com a SCIRA para o ano de 2012.  
6.2 Os barcos elegíveis deverão se inscrever preenchendo o formulário em anexo (Anexo C) que deve ser entregue, junto 

com o pagamento da taxa de inscrição, à Secretaria do Evento até 12:00 horas do dia 16/06/12, conforme o item 7. Para 
a confirmação da inscrição será exigida a apresentação dos seguintes documentos: 
a. Cópia do certificado de medição, 
b. Comprovante de pagamento da SCIRA-BR do timoneiro e proeiro. 
c. Cópia do comprovante de filiação a federação estadual de origem, 
d. Alvará de propaganda, somente para barcos brasileiros quando for o caso. 

 



  

7. TAXAS: A taxa de inscrição é de R$ 50,00 por barco para cada regata, seja o Troféu Roger Wright ou a Regata Búzios-
Cabo Frio. 
 
8. PROGRAMA: 
8.1. Horários 
DATA   HORÁRIO EVENTO 
16/6 - sábado  8h às 13h Recepção e Inscrições 
16/6 - sábado  13h  Solenidade de abertura e reunião de timoneiros Troféu Roger Wright  

14h  Regatas 
   19h  Feijoada de confraternização 
17/6 - domingo  12h  Regatas 
17/6 - domingo  17h  Premiação 
 
23/6 - sábado  10h  Reunião de timoneiros 
23/6 - sábado  11h  Regata Búzios-Cabo Frio 

18h  Premiação 
29/6-01/7 - 6ª f./dom.         Campeonato Leste Brasileiro ICRJ (subsede Cabo Frio). 
 
8.2 Para o Troféu Roger Wright estão programadas 5 regatas. Serão realizadas no máximo três regatas por dia. 
8.3 No dia 17/6/202, o último sinal de atenção possível será às 16h. 
8.4 No dia 23/6/2012, o último sinal de atenção possível será às 12h. 
8.5 Se não for possível realizar a Regata Búzios a Cabo Frio no dia 23/6, ela poderá ser realizada no dia 24/6/2012 
cumprindo com os mesmos horários do dia 23/6/2012. 
 
9. MEDIÇÕES:  
9.1 Cada barco deverá estar com seu certificado de medição válido no momento da confirmação da inscrição. Todos os barcos 
deverão ter o adesivo da classe colado no casco. A CR ou CP poderá fazer inspeções de medição durante o campeonato em 
qualquer embarcação. 
 
10. INSTRUÇÕES DE REGATA 
As Instruções de Regata estarão disponíveis na Secretaria do evento e no website do clube a partir do dia 12/6/2012. 
 
11. COMISSÃO DE PROTESTOS 
Será constituída uma Comissão de Protestos de acordo com o Regulamento da CBVM. 
 
12. PERCURSOS 
12.1 Os percursos do Troféu Roger Wright são os aprovados pela classe: barla-sota, olímpico e triangular, conforme Anexo 
A. 
12.2 O percurso da Regata Búzios-Cabo Frio será o seguinte: 
 Largada em frente ao BVC, deixar o cabo de Búzios por boreste, 
 deixar a Ilha da Âncora por bombordo, 
 deixar as ilhas ao largo da praia do Peró por bombordo, 
 deixar a ilha do Papagaio por bombordo, 
 chegada em frente ao Forte São Mateus na ponta da praia do Forte. 
 
13. PONTUAÇÂO 
13.1 Troféu Roger Wright 

13.1.1 Será aplicado o Sistema Linear do Apêndice A. 
13.1.2 São necessárias 3 regatas pontuadas para validar o Troféu Roger Wright. 
13.1.3: No Troféu Roger Wright: 

a. Quando menos 4 regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações 
em cada regata. 



  

b. Quando 5 foram completadas, a pontuação do barco será a soma de suas pontuações em cada regata, 
excluindo-se o pior resultado (um descarte). 
 

13.2 Midwinters: 
O primeiro colocado em cada evento receberá um numero de pontos ganhos equivalente ao numero de barcos inscritos, o segundo 
colocado do evento receberá um numero de pontos ganhos equivalente ao numero de inscritos menos 1 e assim por diante. 
A tripulação que somar o maior número de pontos ganhos na soma dos três eventos que compõem o Midwinters Brasil será a 
Campeã. 

 
14. BARCOS DE APOIO 
Os barcos de apoio serão identificados com as iniciais do seu clube ou federação. 
 
15. LOCAL DE PERMANÊNCIA 
Os barcos deverão ser guardados nos locais designados pela comissão organizadora. 
 
16. SEGURANÇA 
16.1: Para a Regata Búzios-Cabo Frio será obrigatório material de segurança incluindo cabo de reboque de no mínimo 15 
metros com 6mm de espessura, um remo, coletes salva-vidas e um telefone celular à bordo. 
 
17. PRÊMIOS 
Prêmios serão concedidos para ambas regatas como segue: 1º ao 5º na Classificação Geral e 1º ao 3º nas categorias Master 
e Júnior, e 1º das categorias Misto, B e Feminino. 
 
18. ISENÇÃO DE 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. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
Outras informações estarão em breve disponíveis no site www.buziosvelaclube.com.br ou escrevendo para. 
bbllmm@hotmail.com 
 
  



  

ANEXO A – PERCURSOS 
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ANEXO B – ÁREA DA REGATA BUZIOS-CABO FRIO 
Os locais das boias são meramente ilustrativos. 
 

 
  



  

FICHA DE INSCRIÇÃO: 
 
 

1° SNIPE MIDWINTER BRASILEIRO 2012  
 

CATEGORIA: __________________________ 

NOME DO BARCO : ________________________________ NUMERAL: ___________________________ 

CLUBE:___________________________________________ FLOTILHA: ___________________________ 
 
TIMONEIRO:_____________________________________________________________________________ 
 
END:___________________________________________________________________________________ 
 
CEP: _________________CIDADE: _______________________________U.F:   ______________________ 
 
TEL: _____________________  
 
EMAIL:___________________________________FAX:____________________________ 
 
TRIPULANTE   : ________________________________________________________________________ 
 
END:___________________________________________________________________________________ 
 
CEP: _________________CIDADE: _______________________________U.F:   ______________________ 
 
TEL: _____________________  
 
EMAIL:___________________________________FAX:____________________________ 
 
 
O Búzios Vela Clube Clube, o Iate clube do Rio de Janeiro, demais entidades e pessoas envolvidas na organização desse 
evento, eximem-se de qualquer responsabilidade por acidentes, danos pessoais, materiais ou de qualquer natureza, 
referentes a barcos ou participantes, que possam ocorrer antes, durante ou depois do evento. Os competidores participam da 
regata a seu próprio risco. Considere a Regra 4, Decisão de Competir. 
 
 
Como responsável pelo menor _________________________________________________________ o autorizo a participar 
do 1° SNIPE MIDWINTER BRASILEIRO 2012 organizado pelo Búzios Vela Clube. 
 
 
______________________________________________---__________________________________________ 
Nome legível      Assinatura 


