
	  

	  
	  
	  
1a	  Alteração	  do	  Aviso	  de	  Regata	  –	  Copa	  da	  Juventude	  

	  
	  
Item	  3.1:	  
O	  evento	  da	  classe	  Hobbie	  Cat	  16	  foi	  cancelado.	  O	  evento	  da	  
classe	   RS:X	  Masc.	   Foi	   transferido	   para	   a	   Semana	   Brasileira	  
de	  Vela.	  
	  
Item	  3.5(b):	  
O	   prazo	   de	   pré-‐inscrição	   para	   a	   classe	   RS:X	   Fem.	   foi	  
estendido	  para	  o	  dia	  15	  de	  Fevereiro.	  
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COPA DA JUVENTUDE 
 

27 de Fevereiro a 03 de Março de 2013 
 

 
Autoridade Organizadora: 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA 
 

CLUBE NAVAL CHARITAS 
 

AVISO DE REGATA 
 
 
1. REGRAS 
A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a Vela. 
 
2. PROPAGANDA 
2.1. Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida pela Autoridade Organizadora. 
 
3. ELEGIBILIDADE E INSCRICÕES 
3.1. A competição será aberta às seguintes classes: Laser Radial (Masc. e Fem.), 420 (Masc. e Fem.), RS:X 
(Masc. e Fem.), Hobie Cat 16 (Aberto) e 29er (Aberto), desde que tenham no mínimo dois barcos inscritos 
participando de no mínimo de 4 regatas da série. 
3.2. São elegíveis os barcos cujos tripulantes sejam comprovadamente de nacionalidade brasileira, que 
tenham idade abaixo de 19 anos em 31 de Dezembro de 2013 (atletas nascidos após 31 de Dezembro de 
1994) e que estejam registrados como um “ISAF Sailor (Velejador da ISAF)” no site da ISAF, 
www.sailing.org. 
3.3. O evento será seletivo para a formação da Equipe Brasileira de Vela Jovem (EBVJ) que irá representar o 
Brasil no Campeonato Mundial da Juventude da ISAF, a ser realizado em Limassol - Chipre, entre os dias 13 
e 20 de Julho de 2013.  
3.4. Para a classe RS:X Masculina e Feminina será usada a vela 8,5 m2 e com quilha de 60 cm, conforme 
regulamento do Mundial da Juventude. 
3.5. (a) Com o objetivo de atender o prazo de confirmação de participação do Brasil em cada Categoria de 
Classe, no Campeonato Mundial da Juventude – Chipre 2013, os barcos elegíveis para a Copa da Juventude 
(Seletiva Nacional da Equipe Brasileira de Vela Jovem) poderão efetuar uma pré-inscrição preenchendo o 
formulário em anexo, confirmando com a assinatura dos responsáveis e enviando para o e-mail 
nautica@cncharitas.org.br até às 18:00h do dia 31/01/2013.  

(b) Caso até o dia 31 de Janeiro de 2013, não seja atingido o mínimo de 02 (dois) barcos inscritos em 
determinada Categoria de Classe, esta categoria de Classe será cancelada da programação da Copa da 
Juventude 2013 e a Comissão Técnica da CBVela se reservará o direito de caso haja 01 (uma) inscrição em 
determinada categoria de Classe de convocar este atleta/tripulação após avaliação criteriosa do planejamento 
de treinos e do currículo esportivo deste atleta/tripulação, para representar o Brasil no Campeonato Mundial 
da Juventude – Chipre 2013. 

 (c) Havendo o mínimo de 02 (dois) barcos inscritos até o dia 31 de Janeiro de 2013 em determinada 
Categoria de Classe, as inscrições terão continuidade para esta Categoria de Classe e poderão ser feitas até 
às 11:00h do dia 28/02/2013. 
 
 


