
                                                                                                  
 

  

 

 
 
 

INSTRUÇÕES DE REGATA 
 

4ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE WINGFOIL 2022 
27 a 30 de Agosto de 2022 

 
GWA Qualifying Tour 

 
1. REGRAS 
1.1. A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a Vela 
- ISAF Racing Rules of Sailing -Windsurfing Competition Rules (WCR). – Apêndice B 
1.2. Em caso de conflitos entre Aviso de Regata e Instruções de Regata, valem as regras escritas nas Instruções 
de Regata.  
1.3. O evento será aberto e em caso de conflitos de linguagem, serão válidas as regras escritas em inglês. 
1.4. Autoridade Organizadora –  ACW Associação Carioca de Windsurf, ABWS e BVC. 
2. AVISO AOS COMPETIDORES 
Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos do evento, localizado no ponto de atendimento 
da secretaria do evento, na lateral do prédio principal da sede do Búzios Vela Clube. 
3. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA 
Qualquer alteração nas instruções de regata será afixada antes das 09:00h do dia em que entrará em vigor, exceto 
alteração na programação de regatas, que será afixada até as 20:00h do dia anterior ao dia em que terá efeito. 
4. SINALIZAÇÃO EM TERRA 
4.1. Sinalização em terra será exposta no mastro principal do evento junto a praia, no setor das escolas de vela. 
4.2. Quando o galhardete RECON é içado em terra, o seu significado descrito em Sinais de Regata RECON é 

modificado de ’1 minuto’ para ’não antes de 30 minutos’. 

5. PRÊMIOS 
Prêmio em Dinheiro de R$ 15.000,00 reais divididos pela categoria Open e Feminino, proporcio-
nalmente ao número de inscritos e as colocações.   
 
Troféus e medalhas serão entregues aos primeiros colocados de cada modalidade conforme abaixo: 
 
> 1o ao 5o na cat. Open Race (mais de 10 inscritos); 
> 1o ao 3o na cat. Wave/Freestyle (mais de 5 inscritos) 
> 1o ao 3o na cat. Junior (até 17 a 23 anos) (mínimo 3 participantes); 
> 1o ao 3o na cat. Sênior (24 a 40 anos) (mínimo 3 participantes); 
> 1o ao 3o na cat. Master (41 a 54 anos) (mínimo 3 participantes); 
> 1o ao 3o na cat. G. Master (55 a 60 anos) (mínimo 3 participantes); 
> 1o ao 3o na cat. Veterano (a cima de 60 anos) (mínimo 3 participantes); 
> 1o ao 3o na cat. Feminino (mínimo 3 participantes); 

 



 

 

 
6. PROGRAMA   
27 de agosto  
9:00 as 12:00 inscrições e distribuição dos kits  
12:00 – Fim das inscrições  
12:10 - Reunião de Velejadores 
13:00  - Regatas  
17:00 – limite para largada 
28 de agosto 
10:00 – Regatas  
17:00 – Limite para largada   
29 de agosto 
10:00 – Regatas  
17:00 – Limite para largada   
30 de agosto 
10:00 – Regatas  
16:00 – Limite para largada da ultima Regata  
17:00 - Entrega de prêmios e Encerramento no BVC 
*Alterações na programação serão divulgadas no quadro de avisos. 
 
Número de regatas na série 
 Máximo de 16 regatas; 

O sinal de atenção da primeira regata da série, ocorrerá às 13:00 horas. 
Para alertar aos competidores de uma regata ou sequência de regatas terá início, a bandeira laranja de 
linha de largada será exposta com um sinal sonoro, por pelo menos três minutos antes que um sinal de 
atenção seja feito. 

No último dia de regata, nenhum sinal de atenção será feito depois das 16 horas. 
 
7. ÁREA DE REGATAS E PERCURSOS 
7.1. As regatas serão feitas em frente ao Búzios Vela Clube, na enseada de Manguinhos. 
7.2. O(s) diagrama(s) expostos no quadro de aviso mostrarão o(s) percurso(s), incluindo os ângulos aproximados 

entre pernas, a sequência em que as marcas devem ser passadas e o lado em que devem ser deixadas. O 
comprimento aproximado do percurso será de 0,5 mn. Haverá percursos de Slalom com 4 jibes e regatas de 
Barla sota com largada no meio do percurso. 

7.3. Antes do sinal de atenção, a comissão de regata deverá expor o rumo aproximado da primeira perna do 
percurso. 



 

 

7.4. Não haverá encurtamento de percurso. Isto modifica a RRV 32. 
7.5. Após o sinal de preparação, as posições das pernas de percurso não serão alteradas. Isso modifica a RRV 

33. 
 
8. MARCAS 
8.1. MARCAS 
8.2. Marcas 1 e 2 serão de cor amarela e formato cilíndrico. 
8.3. Marcas de largada e chegada de cor laranja e formato cilíndrico. 
8.4. No slalom as boias 1 e 3 serão amarelas, 2 e 4 serão laranjas, e as de largada e chegada serão boias pe-

quenas.  
 

 
9. LARGADA 

9.1. As regatas terão as largadas conforme a RRV B3.26.1, sistema 1, com o sinal de atenção feito 3 minutos 
antes do sinal de largada, serão largadas de 3 minutos.  

 
Percurso Barla Sota: 
 

Minutos antes do sinal 
de largada  

Sinal Visual  Sinal  
Sonoro  

Significado  

3  Bandeira Azul Um  Sinal de preparação  
2 Bandeira Vermelha  Um   dois minuto para a lar-

gada  
1 Bandeira amarela Um  1 minuto para largada  
0  Bandeira Verde  Um longo Sinal de largada  
 
Percurso Slalom M 

 
Minutos antes do sinal 
de largada  
3                                      
2 

1  

0  
 

 
 
 
Sinal Visual 
 
Bandeira azul  
Bandeira vermelha  
 
Bandeira Amarela  
 
Bandeira verde  

 
 
 
Sinal Sonoro  
 
Um 
Um 
 
Um 
 
Um longo 
 

 

9.2. A linha de largada será entre os mastros desfraldando bandeiras de cor laranja nas marcas de largada. 
9.3. As embarcações para os quais o sinal de atenção ainda não foi dado devem deixar livre a área de largada 

durante os procedimentos de largadas das outras classes. 
9.4. Um barco que largar depois de decorridos 2 minutos após seu sinal de largada será, sem audiência, consi-

derado como não tendo partido - DNS. Isto muda a RRV A4 e A5. 
9.5. O sinal de largada de uma classe determinará que dentro de 1 minuto será dado o sinal de atenção da 

próxima classe a largar, podendo, caso seja preciso mais tempo, será levantada a bandeira RECON com 
dois sinais sonoros determinando o adiamento do procedimento de largada, que só iniciará 1 minuto depois 
da bandeira RECON ser arriada. 

9.6. Os tempos serão contados a partir dos sinais visuais; a ausência de um sinal sonoro, se houver, não será 
considerada. 



 

 

 
 
 
10. MUDANÇA DA PRÓXIMA PERNA DO PERCURSO 
Para mudar a posição da marca da próxima perna do percurso, a comissão de regata moverá a marca original (ou 
a linha de chegada) para uma nova posição, caso a mudança da direção do vento seja constante e superior a 25º.  
 
11. CHEGADA 
11.1.  A linha de chegada será entre o mastro expondo bandeira de cor laranja sobre bandeira de cor azul e a 

marca de chegada, conforme diagrama do percurso (anexo 1). 
11.2.  Serão considerados DNF, sem audiência, as embarcações que não chegarem até 10 minutos após a che-

gada do primeiro colocado. Isto modifica as regras 35, A4 e A5  
 
12. PONTUAÇÃO 
O mínimo de regatas para validar o campeonato será de uma regata. A pontuação de cada prancha numa série, 
sujeita a regra 90.3(b), deve ser o total de pontos nas regatas, descartando-se:  

• Seu pior resultado quando 5 a 8 regatas forem completadas, 2 descartes se houverem de 9 a 12 rega-
tas e 3 descartes se houverem 13 regatas ou mais; 
 

13. PROPAGANDA 
Os barcos poderão ser obrigados a exibir propaganda escolhida e fornecida pela autoridade organizadora. Se 
essa regra for infringida, o Regulamento 20.9.2 da World Sailing será aplicado. 
 
14. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
14.1.  A regata será aberta a todos os velejadores registrados em suas respectivas Associações Nacionais. 
14.2. Todas as inscrições devem estar de acordo com os requerimentos da regulamentação 19 da ISAF – Eligibility 
Code. 
14.3.  Os atletas devem estar registrados em suas respectivas Federações Estaduais de Vela. 
14.4. Um mínimo de 3 competidores é necessário para validar uma divisão. 
14.5.  Um mínimo de 1 regata será necessária para validar o campeonato. 
 

15. TAXAS As inscrições antecipadas será feitas com deposito de 200 reais na conta da promotora ACW: 
BANCO ITAÚ Favorecido: ACW - Associação Carioca de Windsurf Agência: 0459 Conta corrente: 50866-9 
CNPJ: 08.076.561/0001-86. Enviar o deposito para a Secretária Flavia por WhatsApp 21 97119-1029 ou 
Email rjwc.acw@gmail.com com informações de nome e numeral.  

Ou no local serão feitas até às 12:00 do dia 27/08/2022, com uma taxa de R$ 250,00. A organização pode 
prorrogar esse prazo. Será obrigatório o pagamento da anuidade da ABWing que fornece o numeral oficial a 
todos os velejadores, nacionais ou estrangeiros. A escolha do numeral e o pagamento da anuidade deverão ser 
feitos tb com a Secretária Flavia por WhatsApp 21 97119-1029 ou Email rjwc.acw@gmail.com. 

 
18. LOCAL DE PERMANÊNCIA 
Os equipamentos deverão ser guardados nos locais a eles designados na arena do evento. 



 

 

 
 
 
 
 
19. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a Regra 4, Decisão de Competir. A Autori-
dade 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. 
 
20.  DIREITOS DE IMAGEM 
Ao se inscrever para o evento, os competidores garantem automaticamente a Autoridade Organizadora, 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. 
 
21. MAIS INFORMAÇÕES 
O evento tem o apoio do Búzios Vela Clube, Escola e Centro de Treinamento BimbaWind, ACW e ABWing. 
Localização: Rua Maurício Dutra, 303 – Manguinhos, Armação dos Búzios – RJ, 28950-000 
Reservas e informações: 
Website: https://abwing.com.br/ 
Website: http://www.buziosvelaclube.com.br/ 
EMAIL: abws@abws.org.br 
WhatsApp: 21 97119-1029 - Flávia 
 
ORGANIZAÇÃO: ABWing, ACW, Bimba Wind e BVC  
 
 
 
 


