
 

 

 

 

 

 

 

V FESTIVAL UVA DE ESPORTES NÁUTICOS 

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO: 

Alunos da disciplina Gestão de Eventos Esportivos e Metodologia dos Esportes de Aventura 
Água da Universidade Veiga de Almeida. 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL: 

Alunos e professores dos diversos cursos da Universidade Veiga de Almeida. 

HAVERÁ SERVIÇO GRATUITO DE APRESENTAÇÃO COM PRÁTICA DOS ESPORTES 
NÁUTICOS PARA QUEM QUISER PARTICIPAR, COM BARCO A VELA (OPTIMIST), 
WINDSURFE, CAIAQUE E STAND UP. TRAGA A FAMÍLIA E AMIGOS! HORÁRIO: 10 
HORAS ÀS 14 HORAS. 

AVISO DE REGATA 

 

CLASSES CONVIDADAS: 

Laser, Dingue, Hobie Cat 14 e 16, Bico de Proa, Tiki 21, Windsurfe RSX, Optimist, Caiaque, 
Canoa Havaiana OC 1 e Stand Up. 

 

REGRAS: 

A Regata será disputada sob as seguintes Regras: 

1. Regras Internacionais de Regata a Vela da ISAF; 
2. Determinações da FEVERJ e federações esportivas; 
3. Regras das Classes; 
4. Instruções de Regata, incluídas as alterações feitas pela Comissão de Regatas. Em caso de 
conflito entre aviso e instruções prevalecem as instruções de regata. 



 

INSCRIÇÕES: 

 
Os barcos e competidores elegíveis poderão ser inscritos preenchendo o formulário de 
inscrição no dia do evento.  

Será aceito como taxa de inscrição 1 kg de alimento não perecível por participante. 

PROGRAMAÇÃO:   

       Sábado, 14/06/2014 

        10:00 h         Inicio das inscrições; 

        13:00 h    Término das inscrições e reunião de Comandantes; 
        13:45 h         Início da sinalização de partida;                         
        15:30 h         Tempo Limite para finalização da regata; 
        16:00 h         Cerimônia de Premiação. 

Domingo, 15/06/2014 – Clínica básica de regatas para barcos a vela. 

11:00 h Início da clínica de regras, táticas, técnicas básicas e largada de regatas; 

13:00 h Início da prática de largada e contra vento; 

15:30 h Encerramento da clínica. 

 
PERCURSO: 

 
A largada será na praia de Manguinhos e a raia será no lado norte da Península de Búzios, 
com o formato de regata de percurso, que será determinado próximo ao dia do evento, e estará 
fixado no quadro de avisos e fará parte das instruções de regatas, de acordo com as condições 
climáticas, obedecendo dois critérios básicos: segurança e visibilidade do público do local. 

PREMIAÇÃO: 
 

 Barco a vela Hobie Cat 14 e terá a premiação para a classificação geral, até o terceiro 
lugar (troféu para o primeiro colocado da categoria Geral e medalha para os restantes); 

 Barco a vela Hobie Cat 16 e terá a premiação para a classificação geral, até o terceiro 
lugar (troféu para o primeiro colocado da categoria Geral e medalha para os restantes); 

 Barco a vela Dingue e terá a premiação para a classificação geral e categoria veterano 
(acima de 45 anos), até o terceiro lugar (troféu para o primeiro colocado da categoria 
Geral e medalha para os restantes); 

 Barco a vela Laser e terá a premiação para a classificação geral e categoria veterano 
(acima de 45 anos), até o terceiro lugar (troféu para o primeiro colocado da categoria 
Geral e medalha para os restantes); 

 Barcos a velas sem classe, Bico de Proa e terá a premiação para a classificação geral e 
categoria veterano (acima de 45 anos), até o terceiro lugar (troféu para o primeiro 
colocado da categoria Geral e medalha para os restantes); 

 Barco a vela Tiki 21 e terá a premiação para a classificação geral, até o terceiro lugar 
(troféu para o primeiro colocado da categoria Geral e medalha para os restantes); 

 Prancha a vela Windsurfe RSX e terá a premiação para a classificação geral, até o 
terceiro lugar (troféu para o primeiro colocado da categoria Geral e medalha para os 
restantes); 



 Caiaque e terá a premiação para a classificação geral e categoria iniciante (faixa etária 
de 12 até 14 anos), até o terceiro lugar (troféu para o primeiro colocado da categoria 
Geral e medalha para os restantes); 

 Stand Up e terá a premiação para a classificação geral e categoria veterano (acima de 
45 anos), até o terceiro lugar (troféu para o primeiro colocado da categoria Geral e 
medalha para os restantes); 

 Canoa Havaiana OC1 e terá a premiação para a classificação nas categorias: masculino 
e feminino, até o terceiro (troféu para o primeiro colocado masculino e feminino e 
medalha para os restantes). 

 Optimist e terá a premiação para a classificação geral até o terceiro colocado (troféu 
para o primeiro colocado e medalha para o restante). 

Será concedido troféu para o primeiro colocado da classificação geral e medalhas para os 

restantes e medalhas para os 3 primeiros colocados das outras classificações, com exceção da 

canoa havaiana que terá troféu para os primeiros colocados, masculino e feminino. 

Será considerada categoria válida para premiação, desde que se tenha pelo menos 3 

participantes na mesma categoria. 

Será considerada classe de embarcação válida para premiação, desde que tenha pelo menos 

3 embarcações de mesma classe. No caso dos barcos a vela que não tiverem mais de 3 

barcos da mesma classe, estes deverão disputar a categoria Bico de Proa onde valerá quem 

chegar primeiro, independente da classe. 

HAVERÁ CAMISETA E BRINDES PARA OS COMPETIDORES!!! 

 
RESPONSABILIDADE: 

 
A decisão de participar ou não da regata, será de exclusiva responsabilidade dos participantes. 
A organização da regata ou qualquer outra pessoa ou entidade envolvida na organização não 
se responsabilizam por qualquer lesão, danos ou extravios materiais ou pessoais, perda ou 
reivindicação sustentada por competidores ou qualquer um relacionado com um competidor 
antes, durante ou depois da regata. 

 

INFORMAÇÕES: 

Professor Ricardo Fernandes – ricardofernandesvela@gmail.com. 

Curtam e vejam as novidades no Facebook do evento:  

https://www.facebook.com/FestivalUvaNautico 


