
 

 

AVISO DE REGATA 

 
 

I FESTIVAL DE VELA DE BÚZIOS 2022 
 

04 a 06 de novembro de 2022 
 

Praia de Manguinhos – Búzios/RJ 
 

Classes convidadas: 
Wingfoil, Hobie Cat 16, Hobie Cat 14, Hobie Cat Wave, Dingue, ILCA, Daysailer, Optimist, Flash 165, Batera 

Búzios, Windsurf Open (equipamento liberado) e  Bico de proa 

 
Organização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA 

VEREADOR GUGU DE NAIR 
Apoio: 

Búzios Vela Clube; Bimba Windsurf /Kite/WingFoil, Escola de Vela by Rick, Makani Búzios e 
Associação dos Esportes Náuticos de Armação dos Búzios. 
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1. REGRAS                                                            s                 
1.1. A regata será regida pelas regras definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV) 2021-2024. 

1.2. A RRV 40 e o preâmbulo da Parte 4 das RRV são modificados como segue: 

1.2.1. A primeira sentença da RRV 40 é eliminada e substituída por: “Cada competidor deve vestir um colete 
salva vidas de acordo com a regra da classe adequadamente fechado por todos os momentos enquanto 
em água, exceto quando temporariamente colocando ou tirando roupa”. 

1.3. Será aplicado o Apêndice F das RRV. A Comissão de Regata poderá dar instruções aos competidores 
dentro d’água oralmente. 

1.4. Em todas as regras que se aplicam a esta regata: 

1.4.1. O termo “Equipe de apoio” significa técnicos, chefes de equipe e outras pessoas de apoio. 

1.4.2. A notação [SP] significa uma regra para a qual uma penalidade padrão pode ser aplicada pela comissão 
de regatas e comitê técnico sem uma audiência ou uma punição discricionária aplicada pelo Júri com 
uma audiência; Isto altera a RRV 63.1, A5.1 e A5.2 

1.4.3. [NP] significa uma regra que não será motivo de protesto por um barco. Isso modifica a RRS 60.1(a). 

 

2. PROPAGANDA [DP]                                                 s 
2.1. Os competidores, devem usar coletes de tecido elástico tipo “BIB” numerados e propaganda escolhida 

e suprida pela Autoridade Organizadora. Os bibs serão fornecidos pela Autoridade Organizadora 
 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES                               s     
3.1. É recomendável que cada atleta esteja quite com sua respectiva Federação Estadual. Na hipótese de 

não haver uma Federação devidamente constituída em seu Estado, deverá estar filiado à sua 
Associação de Classe ou outra Federação Estadual. Para atletas estrangeiros, estes devem estar filiados 
conforme regulamento do seu país. 

3.2. A competição será aberta aos seguintes eventos presentes: Wingfoil, Windsurf, Hobie Cat 16, Hobie 
Cat 14, Hobie Cat Wave, Dingue, ILCA, Daysailer, Optimist, Flash 165, Batera Búzios, Bico de proa 

3.3. Os competidores elegíveis deverão se inscrever online através do link:  
 https://forms.gle/j1zAwgDKB2C6dD789  

3.4. A confirmação de inscrição deve ser feita presencialmente na Secretaria no local do evento conforme 
item 6.1. 

3.5. Para inscritos menores de 18 anos, até o dia do início do evento (04/11/2022) deve ser preenchido e 
entregue fisicamente ou por e-mail uma autorização AUTORIZACAO DO RESPONSAVEL assinada pelo 
responsável e se possível com firma reconhecida em cartório ou com a apresentação de cópia da 
identidade do responsável. 

3.6. Se tiver interesse de participar do evento em outra categoria não descrita no item 3.2 entrar em 
contato com a CBVela (Tel.: +55 21 2240 8919 / +55 21 3178 6992 E-mail: cbvela@cbvela.org.br) 

 

4. TAXAS                                                                   s 
4.1. Não haverá taxa de inscrição para os competidores. 

4.2. Não haverá taxa de inscrição do pessoal de apoio. 
 

5. FORMATO DE COMPETIÇÃO                                    s 

https://forms.gle/j1zAwgDKB2C6dD789
https://drive.google.com/file/d/1crLrB4r0bGoVKoDPgrLMZkp2YGylfbbt/view?usp=sharing
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5.1. Para todas as classes convidadas o evento consistirá em uma série única com 6 regatas programadas. 

5.2. Outros formatos podem ser usados desde que devidamente autorizados pela CBVela e publicados nas 
Instruções de Regata. 

 

6. PROGRAMA                                                                 s 
6.1. Programação será conforme a seguir: 

Data  Horário  Atividade  

04/11/2022 12:00 - 17:00 
 

Chegada dos participantes e equipamentos 
Treino livre 
Local: Búzios Vela Clube, Escola de Vela Bimba e Makani Búzios 

05/11/2022 10:00 – 11:30 
 
11:30 
12:00 
13:00 

Confirmação de Inscrições, retirada do Kit dos Atletas 
Chegada dos participantes e equipamentos (Local Búzios Vela Clube) 
Cerimônia de abertura (Local Búzios Vela Clube) 
Reunião de participantes 
Regatas todas as Classes 

06/11/2022 11:00 
 

Regatas todas as Classes 
Entrega de prêmios logo após o termino das regatas 

 

6.2. O horário limite de sinalização de partida no último dia de regatas (06/11/2022) para cada classe será 
às 14:00h. 

 

7. INSTRUÇÕES DE REGATA                                            s 
7.1. Estarão disponíveis no Quadro de Avisos Online a partir do dia 04 de novembro de 2022. 

7.2. Link para o quadro de Avisos Oline: https://forms.gle/cv9n89m6YQoDgA6J9 
 

8. LOCAL                                                                              s 
8.1. A sede do evento será na Praia de Manguinhos – Búzios/RJ, no Búzios Vela Clube, localizado na R. 

Maurício Dutra, 303 - Manguinhos, Búzios - RJ, 28950-000. Posição GPS: 22°46'17.1"S 41°54'57.3"W 

8.2. A secretaria oficial do evento bem como o local para audiências de protesto será na sede do evento 
no mesmo lugar. 

8.3. As Áreas de Regatas serão em frente da cedo do evento. 

8.4. A secretaria de Turismo será utilizada como base de apoio para banheiros e demais facilidades.  

8.5. Teremos mais dois pontos de apoio para receber os velejadores que irão participar do Festival de Vela, 
um será na Escola de Vela Bimba Windsurf /Kite/WingFoil (R. Maurício Dutra, 303 - Manguinhos, Búzios 
- RJ, 28950-000) e na Makani Búzios (Vila Aroeiras, 221 - Manguinhos, Búzios - RJ, 28950-000) 

9. LOCAL DE PERMANÊNCIA                                         s 
9.1. Não será obrigatória a permanência e saída dos competidores da cede do evento, podendo cada um 

sair de sua base de apoio. 
9.2. Será necessário cada competidor ou representante ir até a secretaria do evento retirar o kit e confirmar 

a inscrição conforme programação no item 6.1.  
 

10. PERCURSOS                                                                  s 
10.1. Os percursos serão no formato a critério da Comissão de Regata. 

10.2. Os percursos serão anunciados antes do início de cada regata pela comissão de regatas.  

 

11. PONTUAÇÃO                                                               s 
11.1. Será aplicado o Apêndice A.  

11.2.  02 (duas) regatas são requeridas para constituir a série.  

https://forms.gle/cv9n89m6YQoDgA6J9
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11.3. Quando até 04 (quatro) regatas forem completadas, não haverá descarte. De 05 (cinco) a 06 (seis) 
regatas completadas, a pontuação do competidor na série será a soma de suas pontuações em cada 
regata, excluindo-se seu pior resultado. 

 

12. SEGURANÇA                                                                  s 
12.1. É obrigatório o uso capacetes e coletes salva-vidas protetores conforme regras das respectivas classes 

ou da World Sailing. 
 

13. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO                                       s 
13.1. Exceto em emergência, um competidor não poderá fazer transmissões por rádio enquanto estiver em 

regata, nem receber comunicações não disponíveis para todos os competidores. Esta restrição se 
aplica também a telefones móveis. 

 

14. PRÊMIOS                                                                       s  
14.1. Será oferecida premiação aos três primeiros colocados de cada classe conforme item 3.2 desse Aviso 

de Regata nas categorias. 

14.2. A entrega de prêmios será realizada após a última regata no BVC. 
 

15. [DP] DIREITOS DE USO DE IMAGEM                           s 
15.1. Em participando em qualquer dessas regatas, qualquer velejador garante à organização e seus 

representantes designados por ela a fazer uso de qualquer imagem, foto ou entrevista feita durante o 
período da competição, por período indeterminado, livres de quaisquer custos.  

 

16. ISENÇÃO E RESPONSABILIDADE                                s 
16.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 3, Decisão de Competir. 

O esporte a vela por sua natureza é um esporte imprevisível e desta forma envolve risco.  Por participar 
no evento, cada competidor e equipe de apoio concorda que: 

(a) Estão cientes do risco inerente envolvido no esporte e aceitam a responsabilidade de expor a si 
mesmos, sua tripulação e barco a tal risco enquanto tomando parte no evento; 

(b) Eles são responsáveis pela sua segurança, de suas tripulações, do barco e suas outras propriedades 
enquanto em água ou em terra; 

(c) Eles aceitam a responsabilidade por qualquer prejuízo, dano ou perda até a extensão causada por 
suas ações ou omissões; 

(d) O fornecimento de uma equipe de comissão de regatas, barcos de segurança, árbitros e outros 
oficiais e voluntários pela organização não isenta os competidores de suas próprias 
responsabilidades; 

(e) A cobertura de um barco de segurança para esta tarefa, particularmente em extremas condições 
de tempo, será conforme possa ser viável nestas circunstâncias. 

16.2. 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. DESCARTE DE LIXOaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    
17.1. Nenhum competidor deve jogar lixo na água. O lixo poderá ser colocado nos barcos de apoio ou barcos 

oficiais. A organização solicita a todos os velejadores a serem conscientes com a questão ambiental do 
mar.                                            

 

18. MAIS INFORMAÇÕES                                                     s 
18.1. E-mail: eventos@cbvela.org.br 

18.2. Telefone: (21) 2240-8919 

mailto:eventos@cbvela.org.br
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TLfMNqzMKTIxYLRSNqiwtLQwTDFITjG0NElMNbUyqLAwTzM0tjBKNDJMNDJKTbHwYktOKkvNSQQA9C4Q1w&q=cbvela&rlz=1C1GCEA_enBR914BR914&oq=cbvela&aqs=chrome.1.35i39j46i175i199i512j35i39j0i30l2j0i15i30j0i5i30j69i59.4415j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

