
                                                   

 

AVISO DE REGATA  

VI BUZIOS INTERNATIONAL REGATTA 

28 de MAIO A 2 de JUNHO 2013 

REALIZADA NO 

Búzios Vela Clube, Búzios, RJ, Brasil 

www.buziosvelaclube.com.br 

Organizada por: 

FEDERAÇÃO DE VELA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

COM A COOPERAÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE WINDSURFING 

E DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA 

incluíndo: 

Campeonato Leste Brasileiro da Classe RS:X 

Campeonato Leste Brasileiro da Classe TECHNO 293 

Campeonato Leste Brasileiro da Classe RACEBOARD 

Campeonato Leste Brasileiro da Classe IFCA SLALOM 

Grande Prêmio O REI DE BÚZIOS (Longa Distância Aberto) 

 

                         

 

http://www.buziosvelaclube.com.br/
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1. Regras 
O campeonato será disputado de acordo com as Regras de Regata a Vela 2013-2016 
e as regras das classes. 
 
2. LOCAL: 
BVC: Rua Maurício Dutra 303, Manguinhos, Armação de Búzios, RJ. 
Área de Regatas: Baia em frente à praia de Manguinhos. 
 
3. PROPAGANDA: 
A ISAF Regulation 20 (Advertising Code) será observada. 
 
4. EVENTO 
A 6ª Buzios International Regatta abrange os seguintes eventos: 
Campeonato Leste Brasileiro da Classe RS:X, 
Campeonato Leste Brasileiro da Classe TECHNO 293, 
Campeonato Leste Brasileiro da Classe RACEBOARD, 
Campeonato Leste Brasileiro da Classe IFCA SLALOM, 
Grande Prêmio O REI DE BÚZIOS (Longa Distância Aberto). 
 
5. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
5.1 O campeonato será aberto a todos velejadores quites com suas classes em 

2013. 
5.2 Os pranchas 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 20:00 horas do dia 29/05/2013, 
conforme o item 7. 

 
6. CLASSES E CATEGORIAS: 
6.1. As classes e as categorias participantes são: 

6.1.1 Classe RS:X – Homens, Mulheres, Jovens Homens e Jovens Mulhers 
6.1.2 Classe Techno 293 – Junior (Sub15) & Jovem (U17) Meninos e 
Meninas, Aberto (A17) 
6.1.3 Classe Raceboard – Homens, Mulheres, Jovens, Master e Grandmaster 
6.1.4 IFCA – Homens, Mulheres, Jovens Homens, Jovens Mulheres, Master e 
Grandmaster 

6.2. Categorias de idades: 
6.2.1 Um jovem Sub 17 (Techno) deverá ter nascido em 1997 ou mais tarde 
mas não depois de 2001; um Junior sub 15 deverá ter nascido em 1998 ou mais 
tarde mas não depois de 2002. 
6.2.2 Um Jovem (RSX) deverá ter menos de 19 anos, nascido em ou depois 
1995 mas não mais tarde que 1998. 
6.2.3 Um Jovem (Raceboard, IFCA) deverá ter menos de 20anos, nascido em 
ou depois 1993 mas não mais tarde que 1998. 
6.2.4 Um velejador na classe Techno Aberto (A17)deverá ter no mínimo 17 
anos no ano da competição, nascido em 1996 ou antes. 
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6.2.5 Um Master Homem deverá ter no mínimo 35 anos e ter nascido em 
1977 ou antes, ou uma Mulher deverá ter no mínimo 30 anos e ter nascido em 
1980 ou antes. 
6.2.6 Um Grandmaster Homem deverá ter no mínimo 45 anos e ter nascido 
em 1967 ou antes,ou uma Mulher deverá ter no mínimo 40 anos e ter nascido 
em 1971 ou antes. 

6.3 Divisões de peso - Raceboard: 
a. Um Peso Leve deverá pesar 74,99kg ou menos; um Peso Pesado deverá pesar 

no mínimo 75kg ou mais. 
b. Competidores poderão ser pesados durante todo o evento. 
c. Um competidor deve permanecer na sua divisão de peso durante todo o 

evento.  
6.4 Geral: 

6.4.1 O Grande Prêmio King of Buzios é aberto a todas as classes de 
pranchas. As inscrições devem ser aprovadas pela organização, que poderá 
negar qualquer solicitação de inscrição. Nenhum velejador com menos de 18 
anos de idade no dia 1 de junho de 2013 será autorizado a se inscrever. 

 
7. TAXAS: A taxa de inscrição é de R$ 50,00 por velejador, incluindo participação nas 
regatas das classes de flotilha e nas de Slalom. Inscrição na regata Grande Prêmio “O 
Rei de Búzios” é R$25,00. 
 
8. PROGRAMA: 
8.1  Horários 

Data Horário Atividade 
29/05/2013 8 às 18 horas Inscrições 
29/05/2013 18 às 20 

horas 
Cerimônia de Abertura 

30/05/2013 
 

10 às 13 
horas 

Regatas de flotilha das 
classes participantes 

30/05/2013 14 às 17 
horas 

Regatas de Slalom 

31/05/2013 
 

10 às 13 
horas 

Regatas de flotilha das 
classes participantes 

31/05/2013 14 às 17 
horas 

Regatas de Slalom média 
distância 

01/06/2013 
 

10 às 13 
horas 

Regatas de flotilha das 
classes participantes 

01/06/2013 14 às 17 
horas 

Regatas de Slalom 

02/06/2013 12 às 17 
horas 

Regatas de Longa distância    
“O Rei de Búzios” 

02/06/2013 
 

17:30 horas Cerimônia de 
encerramento 

03/06/2013 8 às 18 horas Partida 
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8.2 Para as regatas de flotilhas das classe RS:X, Techno e Raceboard estão 
programadas 6 regatas, serão realizadas no máximo três regatas por dia 

8.3 Para as regatas de Slalom estão programadas 9 regatas, serão realizadas no 
máximo quatro regatas por dia. 

8.4 A intenção da Comissão de Regatas é realizar as regatas de flotilha de manhã 
e as regatas de Slalom de tarde, porém as regatas poderão ser reprogramadas 
dependendo das condições climáticas. 

8.5 No dia 2/6/2013, o último sinal de atenção possível será às 12:30h. 
8.6 Três regatas completadas são suficientes para validar os Campeonatos das 

classes e de Slalom. 
8.7 Homens e mulheres, meninos e meninas poderão competir juntos. 
8.8 Haverá uma reunião de timoneiros todos os dias as 9:30horas. 
 
9. MEDIÇÕES:  
Cada prancha deverá estar com seu certificado de medição válido no momento da 
confirmação da inscrição. A CR ou CP poderá fazer inspeções de medição durante o 
campeonato em qualquer prancha. 
 
10. INSTRUÇÕES DE REGATA 
As Instruções de Regata estarão disponíveis na Secretaria do evento e no website do 
clube a partir do dia 20/5/2012. 
 
11. COMISSÃO DE PROTESTOS 
Será constituída uma Comissão de Protestos de acordo com o Regulamento da 
CBVela. 
 
12. PERCURSOS 
12.1 O percurso para as regatas de flotilha será barla-sota. 
12.2 O percurso para a regata Grande Prêmio O Rei de Búzios será o seguinte: 
 Largada em frente ao BVC entre duas boias, 

montar o cabo de Búzios por boreste, 
 montar por boreste a boia na Praia de Geribá 
 chegar entre as mesma duas boias em frente ao BVC. 
 
13. PONTUAÇÂO 
13.1 Nas regatas de flotilha e de Slalom: 

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

 
14. BARCOS DE APOIO 
Os barcos de apoio deverão ser identificados com as iniciais do seu clube ou 
federação. 
 
15. LOCAL DE PERMANÊNCIA 
Os barcos deverão ser guardados nos locais designados pela comissão organizadora. 
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16. SEGURANÇA 
16.1: Para a Regata Grande Prêmio Rei de Búzios será obrigatório material de 
segurança incluindo cabo de reboque de no mínimo 10 metros com 5mm de 
espessura e colete salva-vidas obrigatoriamente vestido durante todo o tempo na 
água. 
 
17. PRÊMIOS 
Prêmios serão concedidos os classificados de 1º ao 3º lugares em todas as classes 
que tiverem no mínimo três velejadores inscritos. 
 
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 
 

http://www./
mailto:bbllmm@hotmail.com

