
 

    

 

 CAMPEONATO BRASILEIRO de WINDFOIL 2020 
DE 30 de Outubro à 02 de Novembro DE 2020 

 

 

1º AVISO DE REGATA 
 

 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA 

O Campeonato Brasileiro de WindFoil 2020 é organizado pelo Iate Clube de Fortaleza – ICF, 

com o apoio da Federação de Vela e Motor do Estado do Ceará – FVMEC e Associação 

Brasileira de Windsurf – ABWS. 
 

2. REGRAS 
2.1. A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de       

Regata a Vela - WS Racing Rules of Sailing – Windsurfing Competition Rules (WCR) 2017-

2020. 

2.2. Em caso de conflito entre o Aviso de Regata e Instrução de Regata - IR, valem as 

regras inscritas na IR. 

 2.3 Velejadores da classe Foil poderão usar cascos e velas homologados ou não pela 

classe.  

 

3. PROPAGANDA 

Quando solicitado e fornecido pela organização, os competidores serão obrigados a exibir 

os seguintes itens: 

a) Coletes de Lycra 

b) Propaganda do Evento 

c) Câmeras de vídeo  

 Se essa regra for infrigida, o Regulamento 20.9.2 da World Sailing será aplicado.  
 

4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

A regata é aberta a todos os tipos de pranchas e velas homologadas ou não pela ISAF na 

classe Foil e velejadores registrados quites com a Associação Brasileira de Windsurf - 

ABWS, conforme norma da CBVELA. 

4.1. Os barcos elegíveis deverão realizar a pré-inscrição no site www.fvmec.org.br, no 

menu Pré Inscrições/Brasileiro de WindFoil 2020, que ficará disponível a partir do dia 

30 de Agosto até 20 de Outubro de 2020. 

 

http://www.fvmec.org.br/


 

    

 
 

4.2. Os seguintes documentos deverão ser apresentados para a confirmação da inscrição, 

até às 10:00 horas do dia 30/10/2020: 

a) Autorização para menores preenchida e assinada pelo responsável (quando o competidor 

não tiver 18 anos completos até a data de início do evento); 

b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

c) Comprovante de estar em dia com a ABWS; 

 

5. CATEGORIAS  

5.1. Geral. Todas as idades e sexo. 

5.2. Júnior (Homem ou mulher com 17 anos completados até dia 31/12/2020) 

5.3. Homem/Mulher (homens a partir de 18 anos incompletos até 39 anos completados até 
31/12/2020 e mulheres até 34 anos incompletos)  

5.4. Master (homens a partir de 40 anos incompletos até 49 anos completados até 
31/12/2020 e mulheres a partir de 35 anos incompletos até 45 completados até dia 
31/12/2020) 

5.5. Grand Master (a partir de 50 anos incompletos até 59 anos completados até dia 
31/12/2020 e mulheres a partir de 45 anos incompletos até 54 anos completados até dia 
31/12/20202)  

5.6. Veterano (homem a partir de 60 anos e mulheres a partir de 55 anos incompletos até 
31/12/2020) 

 

6. VALIDAÇÃO DO CAMPEONATO 

6.1. Um mínimo de 3 (três) regatas será necessário para validar o campeonato 

6.2. Um mínimo de 3(três) competidores para validar uma divisão por idade. Aquela que não 
completar o mínimo de 3 competidores até o dia de início do campeonato, será 
mesclada com a divisão de idade superior ou inferior a critério da CR até completar o 
mínimo e assim por diante.  

 

7. TAXAS DE INSCRIÇÃO 

7.1 As datas limite de inscrição e os valores, por barco, seguirão a tabela abaixo: 

a) Para pagamento até dia 15/09/2020 – R$ 300,00 

b) Para pagamento até dia 15/10/2020 – R$ 350,00 

c) Para pagamento até dia 29/10/2020 – R$400,00 

O site do evento indicará as formas e instruções para realização do pagamento da inscrição. 

 
8 PROGRAMA DE REGATAS 

8.1 Estão programadas até 15 regatas e não serão realizadas mais que 6 regatas no mesmo 
dia.  

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

8.1 Programação: 

 

Data Horário Evento 

30/OUT 08h Registro, Credenciamento 

 10h30min Cerimônia de Abertura 
 11h30min Reunião de Comandantes 
 14h Início das Regatas 

      31/OUT 12h Reunião de Comandantes 

 14h     Início das Regatas 

      01/NOV 12h Reunião de Comandantes 

 14h Início das Regatas 

     02/NOV   10h Reunião de Comandantes 
 11h 

15h 

Início das Regatas 

    Término das Regatas 
 17h  Cerimônia de Premiação 

 

 

9 CONDIÇÕES DE CLIMA E ÁGUA NA ENSEADA DO MUCURIPE 

9.1  As condições climáticas em Fortaleza quase nunca variam e espera-se temperatura 
ambiente em torno de 30ºC com temperatura da água média de 27ºC.  

9.1  O vento predominante para esta época do ano é Leste/Nordeste de 12 até 25kts. 
 
     10    MEDIÇÃO 

Os competidores que competirem com numeral diferente daquele com que se 

inscreveram e não solicitarem alteração por escrito, antes da regata, serão classificados 

como DNC, não cabendo reparação. 
 

11 INSTRUÇÕES DE REGATA 

  As Instruções de Regata estarão disponíveis no site do evento a partir do 

dia30/08/2020. 

a. As regatas serão realizadas na Enseada do Mucuripe. A Instrução de Regatas indicará 

maiores detalhes sobre a área das regatas. 
 

12   PERCURSOS 
Os percursos estarão descritos na Instrução de Regatas e, quando modificados, estarão 
fixados no Quadro de Avisos na sede do evento.  

 

13 LOCAL E ÁREA DA REGATA 

a. O Evento terá como sede o Iate Clube de Fortaleza, localizado à Av. Vicente de Castro,    
4813 - Cais do Porto, Fortaleza – CE; 

 
14   SEGURANÇA 

Sempre que estiver na água o competidor deverá usar colete salva vidas e capacete. 

Aqueles que infringirem essa regra tomará penalidade que ficará a cargo da CR. Em caso 



 

    

de reincidência, desclassificação sumária.  

 

 

 

15 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Conforme a RRV na sua regra 

4., “A responsabilidade pela decisão de participar da regata ou de continuar em regata 

pertence exclusivamente ao barco”. 

a. 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. 

b. A decisão de participar do evento 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. 

 

16  DIREITOS DE IMAGEM  

 Ao se inscreverem no evento os competidores garantem automaticamente a 

Autoridade Organizadora o direito de usar quaisquer imagens, fotografadas, filmadas e 

outras reproduções feitas durante o período do evento, no qual o competidor participa, 

sem qualquer tipo de compensação.  

 

17   TRANSPORTE  

      17.1   A organização disponibilizará transporte gratuito para competidores e 

acompanhantes do aeroporto Pinto Martins em Fortaleza até a sede do Iate Clube de 

Fortaleza. A organização informa ainda que o translado terá 3 horários distintos 

(manhã, tarde, noite) durante os dias 28 e 29 de outubro.  

 

18    INFORMAÇÕES 

Maiores informações serão oportunamente detalhadas até o lançamento de novos AR´s 

ou até a publicação da Instrução de Regatas. 

 
www.fvmec.org.br 

1) Daniel Azevedo – Diretor Técnico da FVMEC – (85) 99998.1269 

2) Mathias Pinheiro – Capitão de Flotilha -  (85) 98846.6900 

http://www.fvmec.org.br/

