
                 

   
 
 

AVISO DE REGATA 

BÚZIOS SAILING WEEK 2023 
Classe Oceano: VPRS, BRA-RGS e Bico de Proa 

6 a 8 de abril de 2023 – Semana Santa 
AUTORIDADE ORGANIZADORA: 

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios; Confederação Brasileira de Vela; Iate Clube Armação de Búzios 

A notação [NP] significa que uma infração a esta regra não será razão para protesto por barco. Isso altera as RRV 60.1(a). 

1. REGRAS: 

1.1. A regata será regida Regras de Regata à Vela 2021-24 da World Sailing;  

1.2. A regata é considerada como Categoria 4 das OSR/WS; 

1.3. Aplica-se a NORMAM 02-DPC Capítulo 04 – Material de Segurança para Embarcações; 

1.4. Os barcos inscritos devem possuir certificado de medição 2023 publicado até 1º de abril de 2023; 

1.5. Em todas as regras que se aplicam a esta regata: [SP] significa uma regra para a qual uma punição padrão pode ser aplicada pela Comissão de 
Regatas ou Comitê Técnico sem audiência ou uma punição discricionária aplicada pela Comissão de Protestos com uma audiência. Isso altera 
as RRV 63.1;  

1.6. [DP] Competidores e pessoal de apoio devem cumprir com qualquer pedido razoável de um oficial de regatas do evento. A falha em cumprir 
tal solicitação poderá ser considerada Má Conduta; 

1.7. No caso de haver divergências entre o AR e as IR prevalecem as últimas. Isso altera a Regra 63.7 das RRV/WS 2021-24. 

2. INSTRUÇÕES DE REGATA: As IR estarão disponíveis online em grupo de WhatsApp oficial do evento até o dia 4/04/23. 

3. COMUNICAÇÕES:  

3.1. O Quadro Oficial de Avisos será o Quadro Virtual de Aviso no grupo de WhatsApp oficial do evento, QA BWS 2023 . Inclusive, os Horários de 
Publicação considerados serão os da publicação no Quadro Virtual de Aviso; mais informações: eventos@cbvela.org.br 

3.2. Enquanto em regata, é obrigatória a rádio-escuta no canal VHF de regata a ser definido nas Instruções de Regata; 

3.3. Exceto em emergência, desde o sinal de atenção até o final da regata, um braço não deve fazer, nem receber, transmissões de dados ou voz 
que não estejam disponíveis para os demais competidores. 

4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

4.1. A regata será aberta aos barcos da Classe Oceano nas regras VPRS, BRA-RGS e na modalidade Bico de Proa;  

4.2. Um barco só poderá ser inscrito em uma única regra; 

4.3. Serão validadas subdivisões havendo um mínimo de 3 barcos inscritos para cada uma das categorias. A saber: VPRS Geral, BRA-RGS A e B, 
Bico de Proa A e B (a serem definidas pela Autoridade Organizadora); 

4.4. Os comandantes dos barcos inscritos na modalidade Bico de Proa deverão preencher e assinar Declaração de Conformidade com os 
requisitos mínimos exigidos no momento da inscrição.  

4.5. As inscrições poderão ser feitas através do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ONLINE INSCRIÇÃO BUZIOS SAILING WEEK 2023 , mediante o 
pagamento das taxas de Inscrição e Social de até às 11h do dia 4/04/2023. Mais informações: eventos@cbvela.org.br 

5. TAXAS: 

5.1. A Taxa de Inscrição até dia 20/03/23 é de R$50 por tripulante. Para barcos com até 5 tripulantes, a Taxa será fixa de R$250 por barco; após 
o dia 20/03/23 a taxa de inscrição será de R$80 por tripulante. Para barcos até 5 tripulantes, a Taxa será fixa de R$400 por barco; 

5.2. O GVEN, GFOMM e Escolas Náuticas sociais reconhecidas pela Autoridade Organizadora estão isentos da Taxa de Inscrição; 

5.3. A Taxa Social até dia 20/03/23, referente aos eventos sociais, está fixada em R$50 por tripulante para todos os participantes; após o dia 
20/03/23 a taxa de Social será de R$80; 

5.4. O pagamento antecipado poderá ser feito através da chave PIX: cbvela@cbvela.org.br 

6. PROGRAMA [DP]:  

Dia Horário Evento Dia Horário Evento 

05/04 – 4a feira 20h Coquetel de boas-vindas 07/04 – 6a feira 12h Início das regatas 

06/04 – 5a feira 11h30min 
12h30min 
16h30min 

Reunião de comandantes 
Início das regatas 
Churrasco de confraternização 

08/04 – sábado 12h 
16h30min 

Início das regatas 
Cerimônia de Premiação 

6.1. Com 5 regatas realizadas, haverá 1 descarte. O campeonato será validado com um mínimo de 2 regatas realizadas. No domingo, 09/04, só 
haverá regatas para validar o campeonato. Serão disputadas duas regatas por dia, no máximo. 

7. SEDE DO EVENTO E PERCURSOS [NP] [DP]: A Sede do Evento será o Iate Clube Armação de Búzios. A Área de Regatas será estabelecida nas 
águas que circundam o município de Armação dos Búzios. Os percursos a serem seguidos serão descritos nas Instruções de Regata e poderão 
ser alterados pela CR. Mais informações: eventos@cbvela.org.br  

8. DECLARAÇÃO DE RISCO: A RRV 3 estabelece: “A responsabilidade pela decisão de um barco em participar de uma regata ou de continuar em 
regata é exclusivamente dele.” Ao participar deste evento, cada competidor concorda e reconhece que velejar é uma atividade potencialmente 
perigosa com riscos inerentes. Esses riscos incluem ventos fortes e mar agitado, mudanças repentinas no clima, falha de equipamento, erros de 
manuseio do barco, má navegação por outras tripulações, perda de equilíbrio em uma plataforma instável e fadiga, resultando em aumento do 
risco de lesões inerentes ao esporte da vela e o risco de lesão permanente e catastrófica, morte por afogamento, trauma, hipotermia ou outras 
causas. 

9. PREMIAÇÃO: Serão premiados os cinco primeiros colocados das regras VPRS e os três primeiros colocados das categorias BRA-RGS A e B e Bico 
de Proa A e B. A entrega de prêmios ocorrerá no ICAB no dia 08/04/23 a partir das 16:30h. 

https://chat.whatsapp.com/BvoAxQnFWedFX0WzaxUiRe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaZmP4Bw6u-nWXeqc6os7xsrMthzKN1ZGDVJt3usuJeJcR7w/viewform?usp=sf_link

