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CAMPEONATO BRASIL CENTRO DA 
CLASSE OPTIMIST 2019 

14 a 18 de julho 

Iate Clube de Brasília 
 

 

Organização 

Iate Clube de Brasília – ICB 

Apoio Técnico 

Confederação Brasileira de Vela - CBVela 

Federação Náutica de Brasília - FNB 

Associação Brasileira da Classe Optimist 

 
 

AVISO DE REGATA 
 

 
 
1. REGRAS 

1.1 A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a 

Vela da WS (RRV). 

1.2 Aplicam-se as prescrições da CBVela assim como o Regulamento Geral da ABCO. 

1.3 As primeiras três sentenças da RRV 61.1(a) são modificadas para “Um barco que tem a intenção 

de protestar deve informá-la ao outro barco na primeira oportunidade razoável. Quando seu 

protesto for concernente a um incidente na área de regata em que ele estava envolvido ou que 

ele viu, deve na primeira oportunidade razoável para cada barco, bradar “Protesto”. Ele deve 

informar à Comissão de Regata na linha de chegada qual barco (s) esta protestando 

imediatamente depois de chegar ou, logo que possível depois de se retirar da regata. 

1.4 A RRV 40 e o Preâmbulo da Parte 4 são modificados como segue: 

1.4.1 A primeira sentença da RRV 40 é deletada e substituída por: “cada competidor deve usar 

equipamento pessoal de flutuação de acordo com a regra da classe 4.2(a), 

apropriadamente seguro em todos os momentos enquanto na água exceto por pouco 

tempo para troca ou ajuste de roupas ou equipamento pessoal.” 
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2. PROPAGANDA 

2.1 Os competidores poderão exibir propaganda no casco de acordo com o Regulamento da WS 

20.3.2, mas conforme restrito pela regra da classe 2.8. 

2.2 Os barcos participantes poderão ser requeridos a exibir publicidade escolhida e fornecida pela 

organização do evento. 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1 O evento é aberto aos velejadores das categorias Veterano e Estreante que: 

a. Tenham ano de nascimento igual ou posterior à 2004; 

b. Estejam em dia com a anuidade da ABCO 2019; 

c. Possuam certificado de medição válido. 

3.2 A confirmação da anuidade e do certificado de medição será feita através de lista fornecida pela 

ABCO à organização do evento. 

3.3 Velejadores elegíveis deverão se inscrever preenchendo o formulário de inscrição do anexo A que 

deverá ser entregue na secretaria do evento até às 16h de 14/07/2019 acompanhado dos 

seguintes documentos: 

a. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição conforme o item 4; 

b. Cópia de RG ou da certidão de nascimento; 

c. Autorização do Anexo B, assinada por pai ou responsável; 

d. Cópia do seguro saúde (Opcional, mas recomendado). 

3.4 Inscrições antecipadas poderão ser feitas enviando-se o formulário do anexo A acompanhado de 

cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição conforme o item 4, por correio eletrônico 

ao endereço: nautica.iate@iatebsb.com.br 

3.5 Para confirmação da inscrição deverão comparecer na secretaria do evento até às 16h do dia 14 

de julho de 2019, com os documentos complementares conforme 3.3. 

4. TAXA DE INSCRIÇÃO 

4.1 As datas limite de inscrição e os valores para pagamento, por barco, seguirão a tabela abaixo: 

 Até dia 31/05/2019 – R$ 200,00. 

 A partir de 01/06/2019 – R$250,00. 

4.2 O pagamento da inscrição deverá ser depositado/transferido para o Iate Clube de Brasília, Banco 

do Brasil, Agência 0452-9, Conta Corrente 220460-6, CNPJ 00.018. 978/0001-80. Não será 

recebido dinheiro em espécie na Secretaria do Evento, apenas pagamento por depósito ou 

transferência bancária. 

 

 

 

 

mailto:nautica.iate@iatebsb.com.br


 

 
Iate Clube de Brasília: (61) 3329 8747 / 8748 / nautica.iate@iatebsb.com.br 

SCEN trecho 2, Conj. 4, CEP: 70800-120 / BRASÍLIA – DF 

5. PROGRAMA DE REGATAS 

Data Horário Atividades 

14/jul  
(domingo) 

9h00 até 16h00 
12h00 
12h30 

Registro, credenciamento e verificação de Medição dos Optimist. 
Reunião de timoneiros 
Abertura do evento 

15/jul 
(2ª feira) 

9h30 
 

Regatas 

16/jul 
(3ª feira) 

9h30 
 

Regatas 

17/jul 
(4ª feira) 

9h30 
 

Regatas 

18/jul 
(5ª feira) 

9h30 
18h00 

Regatas 
Cerimônia de encerramento e premiação 

5.1 Para classe Optimist Veterano, estão programadas 12 regatas, e poderá ser realizado até 3 

regatas por dia. 

5.2 Para classe Optimist Estreante, estão programadas 8 regatas, e poderá ser realizado até 2 regatas 

por dia. 

5.3 Não será dado nenhum sinal de atenção após às 13h do dia 18/07/2019. 

6. MEDIÇÕES 

6.1 Cada barco deverá ter seu certificado de medição válido. Além disso, poderá haver medição antes 

do evento da mastreação, vela, leme, bolina e casco, além de vistoria dos itens de segurança. 

Barcos e equipamentos de ambas as categorias medidos no último Campeonato Brasileiro da 

Classe que apresentarem o respectivo selo de medição não precisarão ser medidos. 

6.2 Durante o evento poderá haver inspeção de medição dos itens da regra da classe dentro d’água. 

6.3 Cada item de medição e segurança inspecionado e que não estiver de acordo com as regras será 

punido com 5 pontos, não cumulativo por regata, isso altera as regras 35 e A4; 

6.4 Competidores poderão somente usar um casco, uma bolina, um leme (com cana e extensão), um 

mastro, uma retranca, uma espicha e uma vela durante o campeonato. Essas partes do 

equipamento serão medidas conforme os regulamentos de medição, e aprovados de forma a estar 

de acordo com as Regras da Classe e do Comitê Técnico; 

6.5 A substituição de um equipamento danificado poderá ser feito desde que: 

a. O equipamento danificado tenha sido checado pelo Comitê Técnico. 

b. O equipamento substituído seja apresentado para medição ao Comitê Técnico após as regatas 

do dia. 

c. Tal substituição deverá ser aprovada pela Comissão de Regata. 

6.6 Competidores somente poderão participar do campeonato em barcos corretamente registrados no 

seu país de origem, devendo usar o numeral da vela correspondente àquela embarcação. 

Excetuam-se a essa disposição os competidores que comprovadamente usarem barcos alugados, 

que entretanto deverão utilizar o seu numeral oficial. 
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7. INSTRUÇÕES DE REGATA 

7.1 Estarão à disposição dos competidores na secretaria do evento, sendo entregues no momento da 

confirmação da inscrição. 

8. LOCAL  

8.1 O evento será realizado no Iate Clube de Brasília, SCEN Trecho 02, Conj. 04 / Brasília – DF.  

8.2 As regatas serão disputadas na Raia Norte do Lago Paranoá. 

9. PERCURSO 

9.1 Será utilizado o percurso trapezoidal tradicional da Classe Optimist, ou percurso barla-sota. 

10. PONTUAÇÃO 

10.1 É requerido que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série. 

10.2 Quando até 4 (quatro) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 

suas pontuações em cada regata. 

10.3 Quando de 5 (cinco) ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a 

soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

11. BARCOS E PESSOAL DE APOIO 

11.1 Todas as embarcações de apoio (Federações, Clubes, treinadores, apoio) deverão ser 

obrigatoriamente registradas na secretaria do campeonato e receberão identificação.  

11.2 Os barcos deverão ficar pelo menos a 50 metros da área de regata, sem atrapalhar os barcos em 

regata.  

11.3 Recomendamos a todos os técnicos e pilotos de embarcações de apoio que tragam rádio VHF 

para comunicação com a CR, somente em caso de emergência. 

12. LOCAL DE PERMANÊNCIA  

12.1 Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados nas dependências do Iate Clube 

de Brasília. 

13. SEGURANÇA 

13.1 Além das Regras da Classe IODA 4.2(a) e (b), 4.3(a) e (b), todo competidor deverá ter um apito 

amarrado ao colete salva-vidas. Aos que descumprirem com esta instrução poderá ser aplicada 

uma penalidade de 5 pontos para cada regata na qual eles tenham falhado em observar esta 

instrução. Isto altera a Regra 35 e A4. 

14. PREMIAÇÃO 

1º ao 10º geral – Veteranos  

1º ao 10º geral – Estreantes 

1º ao 3º mirim (masculino e feminino, veteranos e estreantes)  

1º ao 3º infantil (masculino e feminino, veteranos e estreantes)  

1º ao 3º juvenil (masculino e feminino, veteranos e estreantes) 
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15. RESPONSABILIDADE 

15.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, 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. 

15.2 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. 

16. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

16.1 Cada competidor deve trazer o seu carrinho de encalhe devidamente identificado. 

16.2 Cada coordenador estadual deve trazer a bandeira do seu Estado. 

16.3 Cada flotilha deverá informar para o e-mail nautica.iate@iatebsb.com.br, com antecedência 

mínima de 5 dias, a data de chegada dos seus barcos, quantidade e a forma com a qual estarão 

sendo transportados (reboque, caminhão, carreta, etc). 
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ANEXO A 
 

CAMPEONATO BRASIL CENTRO DA CLASSE OPTIMIST-2019 

FICHA DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO 

 
NUMERAL:   

 
 

Nome:   
 

( ) VETERANO ( ) ESTREANTE 
 
( ) MIRIM ( ) INFANTIL ( ) JUVENIL ( ) FEMININO 

 
Nascimento: / /   

 

Endereço: ______________________________________________________________ 

 

Bairro: Cidade: Estado: CEP:    
 

Telefone: ( ) E-mail:    
 

Nome do Técnico:    
 
 

Clube da Flotilha: Federação Estadual:   
 
 

Plano de Saúde (se houver):    
 
 

Tamanho da Camisa: ( ) P ( ) M (   ) G ( ) P ADULTO (   ) M ADULTO 
 
 
Número ISAF do Casco:    

 

Nome do Responsável:    
 
 

Assinatura do Responsável:    
 

Aceito cumprir obediência às Regras de Regata a Vela e todas as demais regras que governam este 

evento. 
 
Assinatura do Velejador:     

 
 

Data: / /   
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ANEXO B 
 

CAMPEONATO BRASIL CENTRO DA CLASSE OPTIMIST - 2019 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 
 
 
 
 

Autorizo o (a) velejador (a) a 

participar do Campeonato Brasil Centro de Optimist. Declaro que assumo total 

responsabilidade por qualquer dano físico e material que ele (a) possa sofrer ou causar no 

Campeonato, isentando de responsabilidade o Iate Clube de Brasília, a Comissão 

Organizadora e demais entidades e pessoas envolvidas na organização e realização deste 

Campeonato. 

 
 
 

 

  , de de _. 
Local e data 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nome Legível do Responsável 
 
 
 
 

 
 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO C 
 
 

CAMPEONATO BRASIL CENTRO DA CLASSE OPTIMIST 
 
 
 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DOS TÉCNICOS 
 

Nome:    
 
 

RG: CPF: WS Sailor ID (se houver):    
 
 

Endereço:    
 

Bairro: Cidade: _Estado: CEP:    
 

Telefone: ( ) E-mail:    
 

Endereço de Trabalho:    
 

Bairro: Cidade: Estado: CEP:    
 

Telefone: ( )    
 

Clube: Flotilha:    
 
 

Plano de Saúde (se houver):    
 
 

Tamanho da Camisa: 
(   ) P ADULTO (   ) M ADULTO (   ) G ADULTO (   ) GG ADULTO 

 
 

Assinatura:    
 

 

 

 

Local: Data: _/ /   


