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AVISO DE REGATAS 

DELTA RACE  

 CAMPEONATO BRASILEIRO DE SLALOM - 2022 – ETAPA ÚNICA 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE SPEED - 2022 – ETAPA ÚNICA 

               LAGOA DO PORTINHO / PARNAÍBA – PI. 

12 a 16 de Outubro de 2022 

 

1. REGRAS 

1.1 - A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das 
Regras de Regatas à Vela – ISAF Racing Rules of Sailing – Windsurfing Competition 
Rules (WCR); 

1.2 - Regras da PWA para Slalom; 

1.3 - Determinações da CBVela e ABWS, este Aviso de Regata (AR) e as Instruções de 
Regata (IR); 

1.4 - Em caso de conflitos entre Aviso de Regata e Instruções de Regata, valem as 
regras escritas nas Instruções de Regata; 

1.5 - O evento será aberto e, em caso de conflitos de linguagem, serão válidas as regras 
escritas em português; 

1.6 -  Autoridade Organizadora: ABWS (Associação Brasileiro de Windsurf).  

2. SEDE 

A sede social do evento será no BALNEARIO DO SESI NA LAGOA DO PORTINHO 
(dispõe de serviços de bar e restaurante), em uma arena montada na margem da lagoa 
com toda a infraestrutura para a realização do evento, em frente à raia de competição. 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1 - A regata será aberta a todos os velejadores registrados em suas respectivas 
associações nacionais; 

3.2 - Todas as inscrições devem estar de acordo com os requerimentos da 
Regulamentação 19 da ISAF – Eligibility Code; 

3.3 - As regatas serão disputadas nas categorias: masculino, feminino e nas divisões 
Junior (de 16 a 18 anos), Sênior (de 19 a 35 anos), Master (de 36 a 49 anos) e Grand 
Master (de 50 anos em diante); 

3.4 - Um mínimo de 1 competidor é necessário para validar uma divisão; 
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3.5 - Um mínimo de 1 Série completa até o final é necessário para validar o campeonato. 

4. TAXAS 

4.1 - As inscrições poderão ser feitas pelo site: www.aventureventos.com.br, com inicio 
no dia 01 de setembro e encerrando-se em 12 de outubro – data d inicio do evento; 

4.2 - Valores: o valor da inscrição será R$ 500,00 (Quinhentos reais) feita no site até a 
data 30 de setembro, e a partir de 01 de outubro o valor será de R$ 550,00 (Quinhentos 
e cinquenta reais);  

4.3 - Será obrigatório o pagamento da anuidade da ABWS, que fornece o numeral oficial 
à todos os velejadores nacionais ou estrangeiros. A escolha do numeral e o pagamento 
da anuidade deverão ser feitos pelo site www.abws.org.br, antecipadamente. 

4.4 - A inscrição é valida para o Campeonato Brasileiro de SLALOM – Etapa única. 

4.5 - A inscrição para o CAMPEONATO BRASILEIRO DE SPEED – Etapa única, será 
feita no dia da regata ao custo de R$ 100,00 (Cem reais)  

5. PROGRAMAÇÃO: 

Dia 11/10 – Terça-feira: TRANSFER TERESINA/PARNAÍBA  

15:00h - Transfer dos velejadores do aeroporto de Teresina para Parnaíba (330km) em 
transporte disponibilizado pela organização do evento sem nenhum custo para os 
velejadores. Haverá um CAMINHÃO BAÚ para fazer o transporte dos equipamentos, 
este caminhão sairá de Teresina após a chegada do último voo com velejadores. 

Dia 12/10 – Quarta-feira: SPEED NO DELTA.  

08:00h – Transfer do hotel para o PORTO DOS TATUS, para embarque no catamarã 
MATEUS PORTELA com destino a foz do rio Parnaíba, onde acontecerão as REGATAS 
DE SPEED, validas pelo Campeonato Brasileiro de Speed 2022 – Etapa Única. 

Dia 13/10 – Quinta-feira: SLALOM NO PORTINHO (Primeiro dia) 

09:00h – Transfer do hotel para a sede social do evento na Lagoa do Portinho; 11:00hs 
reunião de comandantes e velejadores a disposição da CR para reconhecimento da 
raia; 13:00h início das regatas validas pela ETAPA ÚNICA DO CAMPEONATO 
BRASILEIRO DE WINDSURF SLALOM. 17:00h Cerimônia de abertura oficial do evento 
com hasteamento das bandeiras e execução do Hino Nacional Brasileiro.   

Dia 14/10 – Sexta-feira: SLALOM NO PORTINHO (Segundo dia) 

09:00h – Transfer do hotel para o local do evento. Velejadores a disposição da CR a 
partir das 10:00h para início das regatas do dia. 

 

Dia 15/10 – Sábado: SLALOM NO PORTINHO (Último dia) 

09:00h – Transfer do hotel para o local do evento. Velejadores a disposição da CR a 
partir das 10:00h para as regatas do dia. Antes do inicio das regatas do dia, haverá 



 

ABWS – Associação Brasileira de Windsurf - www.abws.org.br 
Avenida do Pepê, s/n, em frente ao n˚ 1430 - Praia do Pepê - Praça do Windsurf 
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ - CNPJ nº 06.832.809/0001-66 

reunião da classe, comandada pelo Presidente da Classe conforme aviso no painel 
oficial do evento. 

16:00h – Cerimonia de Premiação e festa de confraternização. 

Dia 17/10 – Domingo: TRANFER PARNAÍBA/TERESINA 

07:00h – Transfer de Parnaíba direto para o AEROPORTO DE TERESINA. 

OBS: O caminhão com os equipamentos deverá sair de Parnaíba com destino a 
Teresina, na noite do dia 16/10 após o encerramento do evento. 

 Alterações na programação serão divulgadas no Quadro Oficial de Avisos. 

 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA 

Estarão disponíveis na Secretaria do evento até o encerramento do Campeonato. 

 

7. LOCAL 

As regatas e baterias serão disputadas na raia montada em frente ao BALNEÁRIO DO 
SESI na Lagoa do Portinho.  

 

8. PERCURSOS 

Os percursos a serem seguidos serão descritos nas Instruções de Regata e estarão 
disponíveis no Quadro Oficial de Avisos no palanque oficial do evento no Balneário do 
SESI 

 

9. RESULTADOS 

O Sistema de Pontos Linear deve ser aplicado. 

 

10. JÚRI 

O júri deve ser composto de acordo com a Regra RRV 70.4 e suas decisões são 
inapeláveis. 

 

11. LOCAL DE PERMANÊNCIA 

 

Os equipamentos deverão ser guardados nos locais a eles designados no BALNEÁRIO 
DO SESSI, local do evento e serão resguardados por seguranças; 

12. PRÊMIOS 
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Medalhas de participação serão entregues a todos os velejadores inscritos. Troféus 
serão entregues aos primeiros colocados por categoria, conforme abaixo: 

SLALOM: 

1º ao 5º na colocação geral (Open); 

1º ao 3º na Categoria Junior (de 16 a 18 anos); 

1º ao 3º na Categoria Sênior (de 19 a 35 anos) 

1º ao 3º na Categoria Master (de 36 a 49 anos); 

1º ao 3º na Categoria Grand Master (de 50 anos em diante); 

1º ao 3º na Categoria Feminino; 

1º ao 3º na Categoria SPORT 

SPEED: 

1º ao 5º na colocação geral/Opem masculino 

1º ao 5º na colocação geral feminino  

*Um mínimo de 1 competidor é necessário para validar uma divisão e, 
consequentemente, para haver a entrega de prêmios até o terceiro colocado 

13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a Regra 4, Decisão 
de Competir. A Autoridade Organizadora, bem como a empresa AVENTUR EVENTOS 
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.                                                    

14. DIREITOS DE IMAGEM 

Ao se inscrever no evento, os competidores garantem automaticamente à Autoridade 
Organizadora e a empresa AVENTUR EVENTOS, o direito de perpetuidade de fazer, 
usar e mostrar ao longo do tempo, a seu critério, quaisquer imagens e fotografias, 
filmagens televisivas e outras reproduções feitas durante o período do evento, para o 
referido campeonato, no qual o competidor participa, sem qualquer compensação. 

15. HOMOLOGAÇÃO  

O evento será homologado pela ABWS (Associação Brasileiro de Windsurf), CBVela 
(Confederação Brasileira de Vela), realização ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE 
WINDSURF – ACW e Organização AVENTUR EVENTOS - Gerente do Evento 
JOAQUIM VIDAL - JOCA (86) 99402-0909 

 

16. MAIS INFORMAÇÕES (não faz parte das regras desta Instrução)  
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A organizadora local dessa etapa AVENTUR EVENTOS, irá indicar em tempo hábil o 
local de hospedagem oficial do evento. 

17. TRANSFER  

O transfer será fornecido GRATUITAMENTE pela AVENTUR EVENTOS, os 
interessados deverão informar o dia e horário do voo e material a ser transportado com 
a máxima antecedência, diretamente com o GERENTE DO EVENTO – JOCA VIDAL 
(86) 99402-0909. A AVENTUR EVENTOS não se responsabiliza pelo tempo de espera 
do velejador para o transfer nem pelo volume a ser transportado. O transfer permite no 
máximo dois lugares para passageiros. UM VEÍCULO ESTARÁ À DISPOSIÇÃO DOS 
VELEJADORES NO AEROPORTO DE TERESINA DAS 08:00h ATÉ ÀS 15:00h DO DIA 
11/10/2022 

TAMBÉM ESTAREMOS DISPONIBILIZANDO UM ÚNICO CAMINHÃO BAÚ PARA 
TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER EMBARCADOS APÓS 
O ENCERRAMENTO DA COMPETIÇÃO 

18. LOCAL DO EVENTO: 

18.01 - REGATAS DE SPEED – Serão disputadas em uma raia montada na foz do 
Rio Parnaíba, na divisa dos estados do Piauí e Maranhão. 

18.02 – REGATAS DE SLALOM - serão disputadas na LAGOA DO PORTINHO em 
uma raia montada em frente à sede social do evento. 

A Lagoa do Portinho é um manancial de água doce cercada por dunas e matas, 
constituindo-se um dos mais belos cartões postais do Piauí. O local já sediou várias 
edições do CAMPEONATO BRASILEIRO DE SLALOM da ABWS. É considerada pelos 
velejadores que lá estiveram como um dos melhores locais do Brasil para a prática de 
WINDSURF. 

IMAGENS DA LAGOA E MAIORES DETALHES NOS PRÓXIMOS AVISOS.   

 

ACW – Associação Carioca de Windsurf 

Guto Brito 

 

AVENTUR EVENTOS 

Joaquim Vidal Aaraújo 


