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CAMPEONATO BRASILEIRO 
CLASSE 420 

 
20 a 26 de janeiro de 2014 

 
ORGANIZAÇÃO: 
Búzios Vela Clube 

Associação Brasileira da Classe 420 
Confederação Brasileira de Vela 

  
AVISO DE REGATA 

   
1. REGRAS:  
1.1.  O Campeonato será regido pelas regras como definidas nas Regras de Regata a Vela 

(RRV), 
1.2.  O Apêndice P das RRV e os procedimentos especiais da Regra 42 se aplicam. 
 
2. PROPAGANDA: 
2.1.  Os barcos podem ser obrigados a expor número de proa e propaganda escolhida e 

suprida pela Autoridade Organizadora (AO). 
 
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
3.1.  Será requerida elegibilidade perante a ISAF de acordo com o Regulamento ISAF 19 para 

todos os atletas, 
3.2.  Cada atleta deve estar registrado como um velejador ISAF no site da ISAF 

(www.sailing.org/isafsailor) e filiado a Associação Brasileira da Classe 420, 
3.3.  Não haverá devolução da taxa de inscrição, 
3.4.  Os barcos elegíveis deverão se inscrever na Secretaria do Evento preenchendo o 

formulário em anexo até às 11:00h do dia 20/01/2014, que poderá ser enviada para o 
endereço buzios.vela.clube@terra.com.br, juntamente com o recibo de pagamento. 

 
4. TAXAS: 
4.1. Serão cobradas as seguintes taxas de inscrição por barco: 

De R$120,00 até o dia 30/12/13               
De R$150,00 após o dia 30/12/13 

Dados para depósito: 
Banco Santander 
Agência 2247 
Conta Corrente 13000579-8 
CNPJ 03.392.744/0001-97 
 
5. PROGRAMAÇÃO:  
DATA  HORÁRIO  ATIVIDADE 

20/01/14 Segunda-feira 9:00 h – 17:00 h Recepção e inscrições 
9:00 h – 13:00 h Medições 
14:00 h Regata de abertura 

21/01/14 
  
  

Terça-feira 
  

10:00 h Reunião de comandantes – Bar e pendências nas 
medições 

14:00 h Regatas do dia 
22/01/14  Quarta-feira 13:00 h Regatas do dia + regatas em atraso 
23/01/14 Quinta-feira 13:00 h Regatas do dia + regatas em atraso 
24/01/14 Sexta-feira 13:00 h Regatas do dia + regatas em atraso 

18:00 h Assembleia Anual da Classe 
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25/01/14 Sábado 13:00 h Regatas do dia + regatas em atraso 
26/01/14 Domingo 12:00 h Dia reservado para validação do campeonato 

17:00 h Premiação 
   
5.1 10 (dez) regatas estão programadas para o evento, 
5.2 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia é as 13h; e 

o horário limite de sinalização de partida no ultimo dia de competição será as 16h; 
5.3 Não serão realizadas mais de 3 (três) regatas por dia; 
5.4 Só haverá regatas no domingo caso não tenham sido completadas as 4 (quatro) regatas 

necessárias para tornar o campeonato válido;  
5.5 Caso o campeonato já seja válido no dia 25/01, a premiação será antecipada para 

sábado assim que os velejadores tenham retornado para terra e todos os julgamentos de 
protestos tenham sido julgados, caso existam. 

 
6. PONTUAÇÃO: 
6.1 Será aplicado o Apêndice A, 
6.2 O mínimo de 4 (quatro) regatas devem ser contempladas para se constituir a série, 
6.3 Quando 4 (quatro) regatas forem contempladas, não haverá descarte. Quando 5 (cinco) 

regatas ou mais forem contempladas, a pontuação do barco na série será a soma de 
suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

 
7. INSPEÇÃO DE MEDIÇÃO E EQUIPAMENTOS: 
7.1 Todos os barcos e os respectivos equipamentos deverão ser medidos conforme as regras 

da Classe, 
7.2 Os barcos devem ter sua prova de regularidade ou certificados apresentados à Secretaria 

do Evento antes do prazo final de inscrições. 
  
8. INSTRUÇÕES  DE REGATAS: 
 Serão fornecidas no momento das inscrições. 

 
9. LOCAL: 
9.1 A sede do evento será no Búzios Vela Clube – R. Maurício Dutra, 303 – Manguinhos, 

Armação de Búzios, 
9.2 A área de regatas será em frente a praia de Manguinhos. 
 
10. PERCURSOS:  

Será usado o percurso trapezoidal (Inner e Outter) oficial da classe. O percurso barla 
sota poderá ser usado a critério da CR. 

 
11. SISTEMA DE PUNIÇÃO: 

Será aplicado o Apêndice P – Procedimentos Especiais para a Regra 42. 
  
12. BARCOS DE APOIO: 

Os barcos de apoio deverão ser inscritos na Secretaria do Campeonato, 
 
13.  LOCAL DE PERMANÊNCIA: 

Os barcos deverão ser guardados nos locais designados pela organização na sede do 
evento. 

 
14. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO: 

Exceto em emergência, 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 moveis. 

 
15. PREMIOS: 
      Serão premiados os 3 (três)  primeiros colocados na categoria geral, as 3 (três) 
      primeiras colocadas na categoria feminina e os 3 (três) primeiros colocados na categoria 
      júnior (considera-se Júnior quando timoneiro e proeiro tenham nascidos a partir de 
      1996). 
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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 de 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 e seus 
antecedentes, durante ou depois de completado o evento. 

 
18. MAIS INFORMAÇÕES 

Búzios Vela Clube 
R. Maurício Dutra, 303. CEP 28950-000 - Manguinhos, Armação de Búzios  
Tel. (22) 2623-0508 
E-mail: contato@buziosvelaclube.com.br 
Site: www.buziosvelaclube.com.br 
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ANEXO: FICHA DE INSCRIÇÃO 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE CLASSE 420 2014 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
CLASSE: CATEGORIA: NUMERAL 

   
CLUBE FEDERADO: FEDERAÇÃO: 

  
TIMONEIRO: DATA DE NASCIMENTO: 

  
ENDEREÇO: 

 
BAIRRO: CIDADE: UF 

   
CEP: CELULAR: TELEFONES 

   
ISAF ID: E-MAIL: 

  
PROEIRO: DATA DE NASCIMENTO: 

  
ENDEREÇO: 

 
BAIRRO: CIDADE: UF 

   
CEP: CELULAR: TELEFONES 

   
ISAF ID: E-MAIL: 

  
DECLARAÇÃO 

Declaro conhecer e respeitar as Regras Internacionais de Regata a Vela (International Sailing Federation) 2013/2016, as determinações da 
CBVela, regras da Classe, as instruções 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 acordo com a declaração agora prestada. 

LOCAL E DATA ASSINATURA 

  

	  


