
      
 
PRÉ-OLÍMPICA 2010 – Evento Seletivo EPVO 2010 

22 a 28 de fevereiro de 2010 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA E MOTOR 

IATE CLUBE DE BRASÍLIA 
 

AVISO DE REGATA 
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1 REGRAS 

1.1 A regata será regida pelas regras como definidas nas Regras de Regata a Vela. 
1.2 Não serão aplicadas as regras de Classe para os procedimentos e detalhes de 

gerenciamento de regata para seus Campeonatos. 
1.2 O Apêndice C será aplicado para o evento de Match Race Feminino. 
1.3 O Apêndice P será aplicado. 

2 PROPAGANDA 
     2.1 Será adotada a Categoria C – ver Regulamento 20 da ISAF.  
     2.2 Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida pela Autoridade 

Organizadora. 
3 ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1 A competição será aberta aos seguintes eventos Olímpicos: Star (Masculino), Finn 
(Masculino), Laser STD (Masculino) e Radial (Feminino), 470 (Masculino), 470 (Feminino), 
49er (Masculino), RS:X (Masculino), RS:X (Feminino) e Match Race (Feminino). 

3.2 As regras de elegibilidade de cada classe são aplicáveis, exceto para o evento de Match 
Race Feminino. O pagamento das anuidades de classe poderá ser feito no momento da 
inscrição. 

3.3 Somente poderão se inscrever competidores que atendam os requisitos de nacionalidade 
para representar o Brasil nas Olimpíadas de 2012. Estrangeiros poderão ser aceitos em 
alguns eventos a critério da organização. 

3.4 O limite de peso para o evento de Match Race Feminino será de 204 kg pesados antes do 
início do evento. As tripulações serão formadas por três velejadoras. 

3.5 Para o evento de Match Race Feminino 8 equipes serão convidadas, podendo ser 
estendido a critério da Autoridade Organizadora. As competidoras deverão solicitar um 
pedido de convite para a organização através do email walter.boddener@cbvm.org.br até o 
dia 08 de janeiro 2010. A organização irá informar as competidoras convidadas até o dia 
18 de janeiro de 2010.  

3.6 Para as demais classes não haverá limite para número de inscritos. Os barcos elegíveis 
deverão se inscrever na Secretaria do Evento.   

4 TAXAS 
4.1 Não será cobrada taxa de inscrição. 
4.2 Para o evento de Match Race Feminino será necessário fazer um depósito de R$ 1.000,00 

para cobrir eventuais avarias. 
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5 PROGRAMA      
5.1 Programação:  
Dia da Semana Data Horário Atividade 
Sexta Feira 08/01/2010 19:00 Limite para o envio de pedido de convite 

para o Match Race Feminino. 
09:00 às 18:00 Inscrições, medições e pesagem das 

tripulações da Classe Star e Match Race 
Feminino. 

10:00  Cerimônia de Abertura e Reunião de 
Participantes 

Segunda-feira 22/02/2010 

14:00 Regata Treino 
09:00 às 11:00 Pesagem das tripulações da Classe Star 

e Match Feminino, e resolução de 
pendências de medições. 

10:00 – 15:00 Treinamento de Match Race Feminino. 

Terça-feira 23/02/2010 

13:00 Regatas Flotilha 
10:00 Quarta-feira 24/02/2010 
13:00 

Regatas de Match Race Feminino. 
Regatas Flotilha 

10:00 Quinta-feira 25/02/2010 
13:00 

Regatas de Match Race Feminino. 
Regatas Flotilha 

10:00 Regatas de Match Race Feminino Sexta-feira 26/02/2010 
13:00  Regatas Flotilha 

Sábado 27/02/2010 13:00 Regatas Flotilha  
Dia Reserva Match Race Feminino. 

12:00 Regatas Flotilha 
16:00 Hora limite para partida 

Domingo 28/02/2010 

18:00 Entrega de Prêmios 
5.2 Estão programadas 10 regatas. Serão realizadas no máximo 3 regatas por dia. 

5.3 Não será feito uma sinalização de atenção após as 16:00h do dia 28/02/2010. 

5.3 O evento de Match Race Feminino consistirá de uma rodada “todos contra todos” seguido 
de uma semifinal e final. Os barcos a serem utilizados serão divulgados oportunamente.  

6 INSPEÇÃO DE MEDIÇÃO E EQUIPAMENTOS 
6.1  Todos os barcos deverão ter sido previamente medidos de acordo com as regras das 

respectivas classes. 
6.2  Os barcos devem ter sua prova de regularidade ou certificados apresentados à Secretaria 

do Evento antes da primeira regata da série.  
6.3  Qualquer barco ou equipamento poderá ser inspecionado a qualquer tempo. 
6.4 Na Classe Star, as tripulações serão pesadas até as 11:00h do dia 23/02/2010, (Terça-

feira) e deverão estar de acordo com o limite de peso estabelecido na regra 31.1.3 da 
ISCYRA. Durante a Pré-Olímpica poderá haver pesagem de tripulação da Classe Star 
todos os dias antes das regatas entre 09:00h e 11:00h. As tripulações de Match Race 
Feminino serão pesadas uma única vez. 

7 INSTRUÇÕES DE REGATA 
Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 

8 LOCAL 
8.1 A sede do evento será no Iate Clube de Brasília, Brasília-DF.  
8.2 Serão estabelecidas até três áreas de regata no Lago de Paranoá a serem divulgadas nas 

Instruções de Regata. 

9 PERCURSOS 
A serem definidos nas Instruções de Regata. Serão usados os percursos mais usados em 
cada classe nas Olimpíadas. 
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10 SISTEMA DE PUNIÇÃO 
10.1 Para a Classe 49er, a regra 44.1 é alterada substituindo-se a Punição de Duas Voltas 

pela Punição de Uma Volta. 
10.2 As decisões da CP serão inapeláveis de acordo com a regra 70.5(b). 

11 PONTUAÇÃO 
11.1 O mínimo de quatro regatas devem ser completadas para se constituir a série. 
11.2 Quando menos de 6 regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a 

soma de suas pontuações em cada regata. Quando de 6 a 8 regatas foram completadas, 
a pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações em cada regata, 
excluindo-se seu pior resultado. Quando mais de 8 regatas foram completadas, a 
pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-
se seus dois piores resultados. 

12 BARCOS DE APOIO 
Os barcos de apoio deverão ser inscritos na Secretaria do Evento. 

13 LOCAL DE PERMANÊNCIA 
Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados nos pátios de estacionamento 
da sede do evento ou em áreas de fundeio. 

14 RESTRIÇÕES AO IÇAMENTO DOS BARCOS  
Barcos de quilha não deverão ser retirados da água durante todo o evento, exceto com a 
permissão da Comissão Organizadora e nos termos previamente autorizados por escrito pela 
Comissão de Regata. 

15  PRÊMIOS 
15.1 Será oferecida premiação aos três primeiros colocados das classes com 5 (cinco) ou mais 

inscrições; com 4 (quatro) inscrições serão premiados os dois primeiros colocados; e com 
3 (três) ou menos inscrições será premiado o primeiro colocado. 

15.2 Os primeiros colocados de cada classe farão parte da Equipe Permanente de Vela 
Olímpica (EPVO) de 2010 assim como os Medalhistas na Olimpíada de Pequim – 2008. 

16 DIREITOS DE USO DE IMAGEM 
Em participando em qualquer dessas regatas, qualquer velejador garante à organização e seus 
representantes designados por ela e seus patrocinadores a fazer uso de qualquer imagem, foto 
ou entrevista feita durante o período da competição, por período indeterminado, livres de 
quaisquer custos. 

17 ISENÇÃO E RESPONSABILIDADE 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de 
Competir. A autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 
materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas, seus 
antecedentes, durante ou depois de completada. 

18 COMUNICAÇÃO POR RÁDIO 
Um barco não poderá fazer transmissões por rádio enquanto estiver em regata, nem receber 
comunicações não disponíveis para todos os barcos. Esta restrição se aplica também a 
telefones móveis. 

19   MAIS INFORMAÇÕES 
Confederação Brasileira de Vela e Motor 
Av. das Américas, 500  Bloco 20 – Sala 310 
22.640-100 – Rio de Janeiro, Brasil 
Tel.: +55 21 3139-9200  
Fax: +55 21 2495-4016 
E-mail: cbvm@cbvm.org.br 
Site: www.cbvm.org.br 

Iate Clube de Brasília 
SCEN Tr. 2 Cj. 4 
Brasília - DF, 70.800-120 
Tel: 61 3329-8747 / 8748 
Fax: 61 3329-8749 
E.mail: nautica@iatebsb.com.br 
Site: www.iatebsb.com.br 
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ANEXO: FICHA DE INSCRIÇÃO 
PRÉ-OLÍMPICA 2010 – Evento Seletivo EPVO 2010 

  22 a 28 de fevereiro de 2010 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA E MOTOR 

IATE CLUBE DE BRASÍLIA 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

CLASSE: CATEGORIA: NUMERAL 

   
CLUBE FEDERADO: FEDERAÇÃO: 

  
TIMONEIRO: DATA DE NASCIMENTO: 

  
ENDEREÇO: 

 
BAIRRO: CIDADE: UF 

   
C.E.P.:: CELULAR: TELEFONES 

   
ISAF ID: E-MAIL: 

  
PROEIRO: DATA DE NASCIMENTO: 

  
ENDEREÇO: 

 
BAIRRO: CIDADE: UF 

   
C.E.P.:: CELULAR: TELEFONES: 

   
ISAF ID: E-MAIL: 

  
DECLARAÇÃO 

 

Declaro conhecer e respeitar as Regras Internacionais de Regata a Vela (International Sailing 
Federation) 2009/2012, as determinações da C.B.V.M. e da F.NB., regras da Classe, as instru-
ções de Regata, incluído as alterações feitas pela Comissão de Regatas ou pela Comissão de 
Protesto; estando eu e meu tripulante, assim como o barco mencionado, rigorosamente de a-
cordo com a declaração agora prestada. 

 

LOCAL E DATA ASSINATURA 

  
 
 


