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AVISO DE REGATA 

 
Campeonato Brasileiro da Classe 420 

De 16 a 21 de Janeiro de 2017 
Ilhabela – São Paulo  

 
Autoridade Organizadora: 
O Campeonato Brasileiro da Classe 420 é organizado pela Secretaria de Esporte Ilhabela em conjunto 
com a Associação Brasileira da Classe 420, sob a supervisão da Confederação Brasileira de Vela 
(CBVela),  E-ventos  
 
1. REGRAS: 
1.1. A regata será regida pelas regras tais como definidas nas Regras de Regata a Vela 2017 / 2020. 
1.2. Aplicadas as prescrições da autoridade nacional.  
 
2. PROPAGANDA: 
2.1 Será aplicado o Regulamento 20 da SW 
2.2 De acordo com o regulamento 20.4, os barcos participantes podem ser requeridos a portar 

propaganda no casco, determinada e fornecida pela organização. 
 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
3.1 O Campeonato é aberto a todos os barcos da Classe 420 e todos os barcos devem apresentar o 

certificado de medição. Todos os competidores devem ser membros da respectiva associação 
nacional da classe 420 e com suas obrigações de 2017 em dia. 

3.2 Os barcos elegíveis deverão enviar as fichas de inscrição e comprovante de pagamento para o 
endereço cuca@dialdata.com.br e aviebig@uol.com.br  indicando o nome do velejador a que 
se refere o pagamento.  

            As inscrições deverão ser feitas via deposito bancário e comprovante enviado para          
cuca@dialdata.com.br e aviebig@uol.com.br: Banco Itaú – Agencia 0742 CC 55286-2 CNPJ 
09.380.016/0001-41 – Carlos Sodré Eventos.  
3.3  Os velejadores deverão estar cadastrados no “ISAF Sailor” e informar seu ID no momento do 

preenchimento na ficha de inscrição. 
 
4. TAXAS  
4.1  Taxa de inscrição: 

Período  Valor 
Até o dia 20/12/2016 R$ 230,00  
de 21/12/2016 até o prazo final R$ 330,00 

 
5. FORMATO 
5.1  O campeonato será composto por séries simples. 

 
6. PROGRAMA 

DATA HORA ATIVIDADE 
15/01/2017 Domingo 9h-12h e 

14h-18h 
Inscrições e verificação de equipamentos 

16/01/2017 Segunda-
feira 

9h-12h e 
14h-18h 

Inscrições e verificação de equipamentos 

17/01/2017 Terça-feira 9h-12h  
11h 
13h 

Inscrições e verificação de equipamentos 
Reunião de comandantes  
Regatas 
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18/01/2017 Quarta-feira 13h Regatas  
19/01/2017 Quinta-feira 13h Regatas  
20/01/2017 Sexta-feira 13h 

19h 
Regatas  
Assembléia Anual da Classe 

21/01/2017 Sábado  13h Regatas  

21/01/2017 Sábado 18h Entrega de prêmios e encerramento  

 
6.1 Não serão realizadas mais de 3 regatas por dia.  
6.2  Não será dado nenhum sinal de atenção de nenhuma regata após as 16:30h do dia 21/01/2017. 

 
7. MEDIÇÃO e INSPEÇÃO 
7.1  Todos os barcos devem ser inspecionados de acordo com as regras da classe, antes da primeira regata 

valida conforme Aviso de Regata. Um barco será elegível para competir depois que a Inspeção de 
Equipamentos foi concluída e o registro no campeonato estiver completo. 

7.2 Cada barco deve ter um certificado de medição válido, acompanhada do formulário de medição de casco 
(FMI), os quais devem ser apresentados durante a inspeção antes do evento iniciar. Os barcos devem ter 
sua prova de regularidade ou certificados apresentados à Secretaria do Evento antes do prazo final de 
inscrições. Barcos alugados estão excluídos desta obrigação, mas eles devem ser acompanhados dos 
originais ou cópias autenticadas do seu formulário de medição. 

7.3 As velas devem ser certificadas e marcadas por um medidor oficial antes de estar presente para inspeção. 
Nenhum veleiro deve ser aceito para a inspeção, se não for certificada de acordo com as regras da classe. 

7.4 A verificação aleatória pode ser feita a qualquer momento durante o campeonato. 
7.5 Cabo de reboque em nylon flutuante e coletes salva vidas são itens obrigatórios e serão verificados  

diariamente. 
 

8. INSTRUÇÕES DE REGATA 
8.1 As Instruções de Regata estarão disponíveis após as 9h do dia 15/01/2017 na Secretaria do Evento.  

 
9. LOCAL 
 A sede do campeonato será na Escola Municipal de Vela de Ilhabela – Lars Grael, sito Rua Bartolomeu     
de Gusmão No. 140. 
9.1 As regatas serão realizadas no Canal de Ilhabela. O Anexo A mostra o local da área de regata. 
 
10. PERCURSOS: 
10.1 Os percursos a serem seguidos serão os tradicionais da Classe e estarão descritos nas Instruções de 

Regata. 
 
11. SISTEMA DE PUNIÇÃO 
11.1  Será aplicado o Apêndice P – Procedimentos Especiais para a Regra 42 
11.2 Serão aplicadas as regras 44.1 e 44.2 da SW. 
11.3  A Regra 64.1 será alterada nas Instruções de Regata para permitir sanções que não a desclassificação por 

quebra de algumas regras da Classe. As penalidades para estas infrações podem ser inferiores a 
desclassificação se o júri assim decidir. A abreviatura da pontuação para uma penalidade imposta sob esta 
instrução será DPI. 
 

12. PONTUAÇÃO 
12.1  Será utilizado o sistema linear de pontuação do Apêndice A das regras da ISAF. 
12.2 Estão programadas dez regatas para cada classe, das quais 4 (quatro)  devem ser realizadas para constituir 

a série. 
12.3 Quando menos de 5 (cinco) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 

suas pontuações em cada regata. 
12.4 Quando de 5 (cinco) a 10 (dez) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 

suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 
12.5  Uma regata extra por dia pode ser navegada, desde que uma regata não se torne uma antecipação do 

programa e que a alteração seja feita de acordo com o disposto nas Instruções de Regata. 



  

3 

 
13. BARCOS DE APOIO 
13.1  Os barcos de apoio (Federações, Clubes, treinadores, apoio) deverão ser obrigatoriamente registrados na 

secretaria do evento.  
 
14. LOCAL DE PERMANÊNCIA: 
14.1  Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados no pátio da sede do evento. 
 
15. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E EQUIPAMENTO ELETRÔNICO 
15.1  Exceto em emergência, um barco não poderá fazer transmissões por rádio enquanto estiver em regata, 

nem receber comunicações não disponíveis para todos os barcos. Esta restrição se aplica também a 
telefones móveis e outros meios de comunicação. 
 

16. PREMIAÇÃO: 
16.1  Prêmios serão outorgados de acordo com as regras da Classe da seguinte maneira 

1º ao 5º Lugar Geral 
1º ao 3º Lugar Júnior 
1º ao 3º Lugar Feminino 

 
17. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
17.1  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. 

17.2  A decisão de participar do campeonato caracteriza um ato unilateral do competidor, ciente dos riscos que 
a atividade náutica proporciona, devendo os menores de 18 anos ter autorização por escrito dos pais ou 
responsáveis. 

 
18. SEGURANÇA: 
18.1  Sempre que estiver na água o competidor deverá ter a bordo o equipamento de flutuação pessoal. Uma 

roupa de borracha ou impermeável não é um equipamento de flutuação pessoal. Se o equipamento de 
flutuação pessoal é de um tipo de inflar, sempre que estiver na água este deve estar totalmente inflado. 
Isso altera a RRV 40. 
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Anexo A 
ÁREA DE REGATAS 
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Ficha de Inscrição 
 

Numeral:  Nome do barco: 

Clube: 
(   ) Tripulação Senior Geral 
(   ) Tripulação Júnior 
(   ) Tripulação Feminina 

Timoneiro: Peso: 
Sexo: (   ) Masculino             (   )Feminino Data Nasc: 
Telefone: E-mail: Idade: 
Endereço: Cidade: 
Estado/País: ID ISAF Sailor: 
Proeiro: Peso: 
Sexo: (   ) Masculino             (   )Feminino Data Nasc: 
Telefone: E-mail: Idade: 
Endereço: Cidade: 
Estado/País: ID ISAF Sailor: 

Se você tem um técnico ou pessoal de apoio neste evento, por favor complete abaixo: 

Técnico ou pessoal de apoio:  Nome do barco: 
Telefone: E-mail: 
Endereço: Cidade: 
País/Estado: Idade: 

DECLARAÇÃO 
Declaro que vou  competir sob a minha própria responsabilidade e risco, estando ciente de que a competição pode tornar-se 
perigosa. Assim, a autoridade organizadora, indivíduos e outras pessoas envolvidas na organização do evento não serão 
considerar responsáveis por qualquer dano, perda ou acidentes pessoais que podem ocorrer com a minha tripulação ou barco, 
tanto em terra ou na água, como o resultado de minha participação sobre este evento. 
 
_____/____/______    ________________________________________ 
Data     Assinatura do timoneiro 
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Anexo C 
 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 
 
 
 
Autorizo o (a) velejador (a) menor de idade ____________________________________  
a participar Campeonato Brasileiro da Classe 420 2017. 
 
Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer dano físico e material que o 
mesmo possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de responsabilidade a 
Comissão Organizadora e demais entidades e pessoas envolvidas na organização e 
realização deste Campeonato. 
 
 
 
_______________, ___________ de __________ de ________. 
Local e data 
 
 
 
 
_________________________________ ______________________________ 
Nome Legível do responsável    Assinatura do Responsável 
 
_________________________________     ____________________________ 
RG                                                                 CPF             
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