1º Festival Velas de Itaipu
WINDSURF
1. REGRAS:
A Regata será governada pelas regras da World Sailing (ex-ISAF) 2017/2020 e da
Raceboard, FE, FW, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a Vela.
Determinações da CBVela, FEVERJ e ABWS, este Aviso de Regata (AR) e as
Instruções de Regata (IR).
2. ELEGIBILIDADE E INSCRICÕES: Os velejadores deverão se pelo link do site
https://velasdeitaipu.site123.me/ até o dia 16 de agosto. A competição será aberta para
as classes:
Estreante Maaculino
Raceboard/RSX/Bic
(qualquer prancha)
Estreante Feminino (qualquer
Foil
prancha)
Feminino (categoria única)

Fórmula

Junior

Slalon

3. TAXAS DE INSCRIÇÃO: 80 reais e dá direito ao kit do atleta, bolsa, camisa de
lycra e copo. Os participantes que completarem a regata concorrerão a 1 prancha de
SUP a ser sorteada entre todos os participantes do 1º Festival Velas de Itaipu.
4. PROGRAMA DA REGATA: A regata será sábado dia 28/09 a partir das 12 horas,
5. INSTRUÇÕES DE REGATA: As instruções de regata estarão disponíveis na
Secretaria do Evento no quadro de avisos.
6. AREA DE REGATA E PERCURSOS: A regata terá um percurso long distance
com uma boia única próximo à Ilha da Mãe (se as condições permitirem). O percurso
dos estreantes será reduzido com uma boia à 700 metros da praia, conforme a figura.
Caso seja necessário devido a condições de vento e mar o percurso poderá ser alterado.
Em caso de ressaca a regata poderá ser transferida para Praia de Itaipu ou Lagoa de
Itaipu.

PERCURSO ESTREANTE

PERCURSO DAS DEMAIS CATEGORIAS

7. PONTUAÇÃO: haverá apenas 1 regata, cuja classificação será a classificação final
do evento.
8. PREMIAÇÃO: A entrega de prêmios será no local da regata em horário a ser
definido.
Windsurfe

Estreante Maaculino
3 primeiros
(qualquer prancha)
Estreante Feminino (qualquer
3 primeiros
prancha)

3
3

Feminino (categoria única)

3 primeiros

3

Junior

3 primeiros

3

Raceboard/RSX/Bic

3 primeiros

3

Foil

3 primeiros

3

Fórmula

3 primeiros

3

Slalon

3 primeiros

3

9. ISENÇÂO DE RESPONSABILIDADE: Os competidores participam da regata a
seu próprio risco e responsabilidade. 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.
10. INFORMAÇÕES: Para maiores informações entrar em contato com:
Associação de Windsurf de Niterói - Windnit
Luciana: 21 98811-9436 lucianajsfroes@gmail.com
Geomar Senra: 98637-5888

