
 

INSTRUÇÕES DE REGATA 

 

11..  AAuuttoorriiddaaddee  OOrrggaanniizzaaddoorraa  

UPwind Escola e Clube de Vela – Arraial do Cabo – Rio de Janeiro – Brasil. 

22..  RReeggrraass  

O Campeonato será regido pelas Regras de Regata da ISAF na tradução Oficial da FBVM 2009-2012 e regras da Classe de Prancha a 

Vela. 

O CRLW – CIRCUITO REGIÃO DOS LAGOS WINDSURF 2010, que é um programa de competições projetado para motivar os 

velejadores amadores e promover apresentações dos profissionais assim como atualizar a todos das novidades que facilitam e 

melhoram a prática de nosso esporte e, principalmente, ampliar os laços de amizade entre todos os velejadores.  

Nos moldes do Defi Wind (www.defiwind.com), porém, em uma escala Nacional, a competição foi projetada exatamente para os 

velejadores que querem iniciar nas regatas e aqueles que desejam encontrar velhos amigos e confraternizar. Sua finalidade é 

colocar o maior número de velejadores amadores e profissionais juntos na raia com outros velejadores de outros estados, dando a 

oportunidade de velejarem em situação de confraternização com qualquer equipo de wind (respeitando as regras para a 

pontuação) e assim promover o engrandecimento técnico de todos e colocar o nosso amado esporte na evidência merecida com 

altos números de participantes.  

Devido a todas as características citadas acima e, levando-se em consideração que os eventos do CRLW prezam, principalmente, 

pelo FAIR PLAY, ficou decido pela Comissão Organizadora que, após dada a Largada, não haverá, em hipótese alguma, 

disponibilidade para Protestos, Reclamações, etc.... 

Cabe aos velejadores levarem em consideração o FAIR PLAY e ajudarem na realização de uma disputa saudável dentro da raia, sem 

necessidade de uma disputa com total afinco, podendo causar injúrias ao próximo ou, até mesmo, a si próprio. 

33..  EElleeggiibbiilliiddaaddee  ee  IInnssccrriiççõõeess  

3.1 - O campeonato será aberto as classes: 

• START – Escolinha - (Masculino / Feminino) – 1º., 2º. e 3º. Lugar 

• Estreantes (Masculino / Feminino) - 1º., 2º. e 3º. Lugar 

• Formula Experience (Masculino / Feminino) - 1º., 2º. e 3º. Lugar 

• Formula Windsurf (Masculino / Feminino) - 1º., 2º. e 3º. Lugar 

• Slalom (Masculino / Feminino) - 1º., 2º. e 3º. Lugar 

• Free Race (RS:X + Raceboard +  Outras pranchas com número inferior a 03 competidores inscritos) (Masculino / Feminino) - 
1º., 2º. e 3º. Lugar 

 

3.2 – Será premiada a maior Flotilha visitante. 

3.3 – Será premiado o Velejador Revelação - Concorrem Velejadores das classes START e Estreante (Masculino e Feminino) que 

demonstraram uma excelente performance na etapa. 

3.4 – Será premiado o Velejador Destaque - Concorrem Velejadores das classes SLALOM, FE, FW e Free Race (Masculino e 

Feminino) que demonstraram uma excelente performance na etapa. 

3.5 – Inscrições pela Internet: As inscrições por internet poderão ser realizadas através do e-mail upwind@upwind.com.br até as 
18h do dia 14/05. É importante que o velejador (ou seu representante legal) que deseja se inscrever pela internet envie os 
seguintes dados para validar a inscrição: Nome Completo, Cidade, UF, Flotilha, Telefones para Contato, e indicar a Categoria para a 

qual deseja ser Inscrito. De qualquer maneira, é obrigatória sua presença no primeiro dia do evento, durante os horários de 
inscrições, para assinar o TERMO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO A da IR). A retirada do seu Colete de Identificação será feita 
durante a Reunião de Velejadores. 



3.5 – Inscrições Presenciais: As inscrições presenciais poderão ser realizadas até as 11h do dia 15/05 na sede da Autoridade 
Organizadora. 

3.6 - As inscrições só estarão confirmadas após a assinatura do termo de responsabilidade e pagamento da taxa de inscrição. Não 
serão aceitas inscrições após o horário especificado. 

3.7 - O termo de responsabilidade para velejadores menores de idade deve ser assinado pelo responsável ou seu representante 
legal. 

3.8 - Não será permitida troca de categorias após o horário limite ao término das inscrições. 

3.9 - Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$40,00 (Quarenta Reais) até 13/05/09 e posteriormente de R$50,00 

(Cinqüenta Reais) até o prazo final das inscrições. 

3.10 - Serão cobrados R$15,00 por cada colete não devolvido. 

44..  SSiisstteemmaa  ddee  PPoonnttuuaaççããoo  

4.1 - Será aplicado o Sistema Linear do apêndice A. 

55..  SSuubbssttiittuuiiççããoo  ddee  TTrriippuullaanntteess  oouu  EEqquuiippaammeennttooss  

5.1 - Não será permitida substituição de competidores ou equipamentos sem prévia autorização escrita da Comissão de Regata. 

66..  PPeerrccuurrssooss  

6.1 – Os percursos serão diferenciados para as classes conforme descritos abaixo: 

 

6.2 – Formula Windsurf e Formula Experience 

PERCURSO 1 

Formula Windsurf 

e Formula Experience 

Largada de través entre a marca 1 e a CR com 
destino a marca 3 que deve ser contornada por 
bombordo e dirigindo-se a marca 2 onde dela 

deve-se realizar um contra vento até a marca 4, 
contornando por bombordo e retornando a 

marca 2, onde deverá ser deixada por bombordo 
partindo-se em direção a linha de chegada entre 

a marca 1 e a CR 

 



PERCURSO 2 

Classe Estreante 

Largada de través entre a marca 1 e a CR com 
destino a marca 2 que deve ser contornada por 

bombordo partindo-se em direção a linha de 
chegada entre a marca 1 e a CR. 

 

* Este percurso será também utilizado 
pela Classe START em menor escala e 

diferente horário conforme 
programação de Regatas. 

 

PERCURSO 3 

Slalom e FreeRace 

Largada de través entre a marca 1 e a CR com 
destino a marca 3 que deve ser contornada por 

bombordo partindo-se em direção a linha de 
chegada entre a marca 1 e a CR. 

 

 

77..  PPrrooggrraammaa  

Data Hora Atividade 

14/05 (sexta) 18:00 Encerramento das inscrições pela Internet. 

15/05 (sábado) 

08:00 as 11:00 Recepção e Inscrições. 

11:30 

Cerimônia de Abertura. 

Reunião de Velejadores. 

12:00 Mesa de frutas liberada para velejadores. 

12:30 Velejadores a disposição da Comissão de Regatas. 

12:30 as 16:30 

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Regata. Classe Start  

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Regata. Demais Classes 

17:00 Buffet de confraternização. 

   



16/05 (domingo) 

10:30 Velejadores a disposição da Comissão de Regatas. 

10:30 as 16:00 

5ª, 6ª, 7ª, 8ª  - Classe Start  

5ª, 6ª, 7ª, 8ª  - Demais Classes e Regatas em atraso. 

16:30 Cerimônia de Premiação e Encerramento 

 

7.1 - Serão realizadas no mínimo 4 e no máximo 5 regatas por dia, caso no dia exista programação de regatas em atraso. 

7.2 - No último dia de regata, nenhum sinal de atenção acontecerá após as 16:00h. 

7.3 – Será descartada uma regata a partir da quarta regata válida. 

7.4 – Uma regata pode validar o Campeonato caso as condições climáticas não sejam favoráveis ou impliquem na segurança dos 

velejadores. 

88  ––  SSiinnaalliizzaaççããoo  ee  PPrroocceeddiimmeennttooss::  

4 Minutos 

 

Sobe bandeira vermelha com 

um sinal sonoro. 

3 Minutos 

 

Desce bandeira vermelha sem 

sinal sonoro. 

2 Minutos 

 

Sobe bandeira amarela com 

sinal sonoro. 

1 Minuto 

 

Desce bandeira amarela sem 

sinal sonoro. 

Partida 

 

Sobe bandeira verde com sinal 

sonoro. 

Bandeiras Especiais: 

BANDEIRA PRETA 

 

Bandeira PRETA içada, quem estiver 

dentro da área triangular será 

DESCLASSIFICADO. Deve ser arriada 

1min. (no mínimo) antes do sinal de 

partida. 

BANDEIRA RECON 

 

As REGATAS que não PARTIRAM 

estão RETARDADAS 

 

 

 

 

 



99..  LLiimmiittee  ddee  TTeemmppoo  

Serão considerados DNF os velejadores que não chegarem ao prazo de 40 minutos após a partida. 

 

1100..  IIsseennççããoo  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  

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. 

1111..  IInnffoorrmmaaççõõeess  

UPWIND: (22) 2661-4516 upwind@upwind.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo A 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME:______________________________________________________________________________ 

CIDADE:  _____________________________________    U.F: ____ 

TEL: (___) _____________________ (___) _____________________ 

EMAIL: _________________________________________________ 

 

CATEGORIA:   

 ̈Slalom  (    ) masc.     (     ) fem.      

 ̈Formula Windsurf (    ) masc.     (     ) fem.   

 ̈Formula Experience (    ) masc.     (     ) fem.   

 ̈Free race  (    ) masc.     (     ) fem.  

 ̈Estreante  (    ) masc.     (     ) fem.  

 ̈Start/Escola  (    ) masc.     (     ) fem.  

 

PRANCHAS: ______________________________________________ 

VELAS:  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

TERMO DE RESPONSABILIDADE: 

Eu,________________________________________, afirmo e assino abaixo ciente e de 

acordo com as Instruções de Regata publicadas para este evento e que sou responsável por quaisquer 

danos físicos e/ou materiais ocorridos com o velejador acima inscrito e/ou cometidos por ele a terceiros 

antes, durante ou depois do evento, eximindo os organizadores e entidades envolvidas de quaisquer 

responsabilidades. 

Também autorizo o uso de suas imagens na cobertura do evento e demais divulgações. 

Estou ciente de que devo devolver o colete número ______ em perfeito estado de conservação 

no final das regatas ou pagarei pelo mesmo a quantia de R$15,00 para sua reposição. 

 

 

    Arraial do Cabo, _______/_________/2010 

 

                                            _______________________________________ 

 

 


