COPA BRASIL DE ESTREANTES - CLASSE OPTIMIST
06 a 09 de janeiro de 2022

CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO
Subsede Maria Farinha (Paulista/PE)
Associação Brasileira da Classe Optimist
Confederação Brasileira de Vela
Federação Pernambucana de Vela

AVISO DE REGATAS
1. REGRAS
1.1 A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras
de Regata a Vela da World Sailing 2021-2024(RRV). Será também aplicado o
Regulamento Geral da Optibra e prescrições da CBVela.
1.2 1.2 As regras sinal de regata RECON e 66 são alteradas, respectivamente: tempos
para sinalizar em terra e modificação de prazos. As alterações serão detalhadas nas
Instruções de Regata.
2. PROPAGANDA
2.1 Os competidores poderão exibir propaganda no casco de acordo com o Regulamento
20.3.2 da World Sailing e restrito pela regra 2.8 da Classe Optimist
2.2 Os barcos participantes poderão ser requeridos a exibir publicidade escolhida e
fornecida pela organização do evento.
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
3.1 O evento é aberto para os velejadores que, cumulativamente:
a) Estiverem de acordo com o Regulamento 19 da WS;
b) Estejam em dia com a anuidade da OPTIBRA 2021/2022;
c) Atendam aos requisitos da OPTIBRA para serem estreantes.
4. TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1 As inscrições poderão ser feitas através de depósito, transferência ou PIX nos dados
abaixo:
Banco Itaú
Agência: 1632
C/C: 0016225-9
Razão Social: Cabanga Iate Clube de Pernambuco
CNPJ (PIX): 08.962.326/0001-01

Taxa de Inscrição
- R$ 200,00 (até 10 de dezembro de 2021);
- R$ 250,00 (de 11 de dezembro de 2021 até 05 de janeiro de 2022)
4.2 A inscrição de velejadores para Copa Brasil de Estreantes 2022 pode ser realizada
acessando o link: https://pt.surveymonkey.com/r/T9H9PFL

5. PROGRAMAÇÃO
DATA

HORÁRIO

ATIVIDADE

05/01 – Quarta-feira

9h às 18h

Recepção e Confirmação das Inscrições

06/01 – Quinta-feira

10h

Reunião Comandantes

06/01 – Quinta-feira

13h

Início das Regatas

07/01 – Sexta-feira

13h

Início das Regatas

08/01 – Sábado

13h

Início das Regatas

11h

Início das Regatas

18h

Premiação

09/01 – Domingo

5.1 Estão programadas oito (08) regatas. Não será dado nenhum sinal de partida após
as 16h do dia 09/01/2022.
6. INSTRUÇÕES DE REGATA
6.1 Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do Campeonato, sendo
entregues no momento da confirmação da inscrição.
7. LOCAL DAS REGATAS
7.1 Sede do Evento: Cabanga Iate Clube de Pernambuco - Subsede Maria Farinha
(Rua Jandira Wanderlei Bastos, n°20, Maria Farinha, Paulista/PE);
7.2 As regatas serão disputadas nas proximidades do Pontal de Maria Farinha.
8. PERCURSO
8.1 Será utilizado o percurso Trapezoidal tradicional da Classe Optimist.

9. SISTEMA DE PUNIÇÃO
9.1 Serão aplicados os Apêndices P e T. 12.2 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.
10. PONTUAÇÃO
10.1 Três regatas completadas são necessárias para que se constitua a série que terá os
seguintes descartes:
a) Quando menos de cinco (05) regatas forem completadas, a pontuação do barco
na série será a soma de suas pontuações em cada regata.
b) Quando de seis (06) a oito (08) regatas forem completadas, a pontuação do barco
na série será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se o seu
pior resultado.
11. BARCOS E PESSOAL DE APOIO
11.1 Todos os técnicos deverão se inscrever preenchendo o formulário do Anexo
entregando-o na secretaria do evento, onde receberão um número de identificação,
que deverá ser fixado visivelmente ao barco durante todo o evento. Será cobrada
uma taxa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por Flotilha.
11.2 A inscrição do treinador pode
https://pt.surveymonkey.com/r/T9V3DH7

ser

feita

clicando

no

link

>>

12. LOCAL DE PERMANÊNCIA
12.1 Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pela organização do
campeonato.
13. SEGURANÇA
13.1 Além das Regras da Classe IODA 4.2(a) e (b), 4.3(a) e (b), todo barco deve ter a
bordo um remo com uma superfície mínima de 0,025 m2, preso ao barco por um
cabo e todo competidor deverá ter um apito amarrado ao colete salva-vidas. Aos que
descumprirem com esta instrução poderá ser aplicada uma penalidade de 5 pontos
para cada regata na qual eles tenham falhado em observar esta instrução. Isto altera
a Regra 35 e A4.
13.2 Durante o evento poderá haver inspeção dos itens de segurança da classe dentro
d’água. Cada item de segurança inspecionado e que não estiver de acordo com as
regras será punido com 5 pontos, não cumulativo por regata, isso altera as regras 35
e A4.

13.3 Competidores poderão somente usar um casco, uma bolina, um leme (com cana e
extensão), um mastro, uma retranca, uma espicha e uma vela durante o campeonato.
13.4 A substituição de um equipamento danificado poderá ser feita desde que: tal
substituição seja aprovada pela Comissão de Regatas.
13.5 Competidores poderão usar numeral na vela em desacordo com o casco, regra de
classe 2.7.3, desde que o barco seja alugado ou que aquele numeral não esteja
sendo utilizado por outro barco no evento.
14. PREMIAÇÃO
14.1 Serão premiados:
a) Os dez (10) primeiros colocados na classificação geral;
b) Os cinco (05) primeiros de cada categoria: MIRIM, INFANTIL, JUVENIL e
FEMININO Geral.
14.2 A classificação/pontuação dos níveis MIRIM, INFANTIL, JUVENIL e FEMININO
Geral será apurada a partir da classificação geral.
15. RESPONSABILIDADE
15.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 04,
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.
16. PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19
16.1 Para acesso às dependências do Cabanga Iate Clube de Pernambuco será exigido
a apresentação do exame específico RT-PCR, com resultado “negativo” para COVID19, realizado a, no máximo, 48 horas do primeiro acesso ao CICP, ou a apresentação
da carteira de vacinação, comprovando ter recebido a segunda dose da vacina contra
a COVID-19. O uso de máscaras de proteção é obrigatório em todas as
dependências do clube.
16.2 Por conta da pandemia, o acesso de convidados ao clube será controlado. Os
acompanhantes dos velejadores deverão preencher o formulário clicando neste link
>> https://pt.surveymonkey.com/r/T7X5X9J

17. SUGESTÕES DE HOSPEDAGEM
Amoaras Hotelaria LTDA
Endereço: Rua Amoaras Resort, nº 525, Maria Farinha, Paulista/PE

Fone: (81) 3436-1331 | 3436-1221
E-mail: hotel@hotelamoaras.com.br
www.hotelamoaras.com.br
Maria Farinha Praia Hotel
Endereço: Avenida Dr. Claudio Gueiros Leite, nº 7040, Pau Amarelo, Paulista/PE
Reservas: WhatsApp (81) 99125-5954 (Lícia)
E-mail: reservas@mariafarinhapraiahotel.com.br
www.mariafarinhapraiahotel.com.br
Pousada Okakoaras
Endereço: Avenida Dr. Claudio José Gueiros Leite, nº 10297, Maria Farinha/PE
Reservas: (81) 99230-3373 (Jaqueline ou Igor)
Pousada Casamar
Endereço: Av. Beira Mar, nº 1045, Janga, Paulista/PE
Reserva: (81) 3434-1325 | 98491-6594
E-mail: reservas@casamarpousada.com.br

