
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPEONATO ESTADUAL 
Classes: Kiterace, Bidirecional e Kite Freestyle 

15 e 16 de novembro de 2014 
UpWind 

Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro 
 

AVISO DE REGATA 
 1. REGRAS: 
1.1 A regata será governada pelas Regras de Regata a Vela 2013-2016. 
1.2 Determinações da FEVERJ, Estatuto e Regras de Medição das Classes IKA (International Kiteboarding Association), 

este Aviso de Regata (AR) e as Instruções de Regata (IR).  
2. PROPAGANDA: 
2.1 A propaganda será restrita a categoria C. 
2.2 Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida pela Autoridade Organizadora.  
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
3.1 A Regata será aberta a todos as pranchas elegíveis das Classes IKA e os competidores deverão está em dia com 

suas classes e sua Federação Estadual. 3.2 As pranchas elegíveis deverão confirmar a sua inscrição na Secretaria do Campeonato até às 12:00h do dia 15 de 
novembro de 2014, mediante o pagamento da taxa de inscrição. 

 
4. TAXAS: A seguinte taxa será requerida: 
4.1 Taxa de inscrição (FEVERJ) de R$15,00 (dez reais) por velejador; 4.2 Taxa social/administrativa para a Upwind será de R$ XX,00 (xxxxxxxxxx reais) por velejador. 
4.3 Todos os competidores elegíveis receberão uma camisa do evento. 
 
5. PROGRAMAÇÃO: 5.1 Registro: 

Sábado, 15/11 Reunião dos participantes 11:30 até às 12:00h 
5.2 Dias de Competição: 

Dia Data Horário Eventos 
Sábado 15/11 13:00 às 17:00 Regatas 
Domingo 16/11 13:00 às 16:00 Regatas 

5.3 Número de regatas programadas: 
Regatas Regatas por dia: 
8 (oito) Regatas máximo 4 (três) por dia. 5.4 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia será 13:00h. 

5.5 Não será dada nenhuma partida após as 16:00h do dia 16/11/2014. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. MEDIÇÕES: 
Uma prancha ou equipamento poderá ser inspecionado a qualquer momento quanto ao comprimento das regras da 
Classe e Instruções de Regata.  
7. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 
 
8. LOCAL: A área de regata será na Lagoa de Araruama, Upwind Base 1 – Praia Seca - RJ. 
 
9. PERCURSOS: Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata.  
10. PONTUAÇÃO: 
10.1 É requerido que 3 (três) regatas devem ser completadas para que se constitua a série. 
10.2 a) Quando 4 (quatro) a 6 (seis) regatas tiverem sido completadas, a pontuação da prancha na série será a soma de 

suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 
b) Quando 7 (sete) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação da prancha na série será a soma de 
suas pontuações de cada regata, excluindo-se seus 2 piores resultado. 

 11. LOCAL DE PERMANÊNCIA: As pranchas deverão ser guardadas nos locais a eles designados na Upwind Base 1, 
após a 1ª regata até o ultimo dia de competição. 

 
12. PRÊMIOS: Prêmios serão concedidos como segue: 
• 1º ao 3º na Classificação Geral Masculino e Feminino. 
• Haverá premiação às categorias reconhecidas pela classe por Divisão de idade, desde que haja mais de três kites 

inscritos nas mesmas. 
a) Juventude: menores de 18 anos no ano da competição; 
b) Sênior: aberto aos competidores de todas as idades; 
c) Master: 35 anos de idade ou mais no ano da competição; 
d) Grand Master: 45 anos de idade ou mais no ano da competição; 

Com até três inscritos na categoria será premiado o 1º colocado; 
Com até cinco inscritos na categoria serão premiados 1º e 2º lugares; 
Acima de cinco inscritos na categoria serão premiados 1º, 2º e 3º lugares. 

A premiação será na Upwind após a última regata do dia 8 de setembro de 2013. 
 13. 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, seus antecedentes, durante ou depois de 
completada. 

 
14. MAIS INFORMAÇÕES: 

Para mais informação entrar em contato com: 
UPWind 
Praia das Virtudes nº 265 – Praia Seca – Araruama – RJ 
Gerente da Base 1 
Fone: +55 (22) 2661-4516 
e-mail: upwind@upwind.com.br 
Web Site: www.upwind.com.br 
e-mail: feverj@feverj.org.br 


