
 

 

AVISO DE REGATA 

ISSO WIND XTREME  2ª ETAPA DO BRASILEIRO DE SLALOM-2018 

 

 Florianópolis, SC 

11, 12, 13 e 14 de outubro de 2018 

 

1. REGRAS 

1.1 A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de 
Regatas à Vela – ISAF Racing Rules of Sailing – Windsurfing Competition Rules (WCR); 

1.2 Regras da PWA para Slalom; 

1.3 Determinações da CBVela e ABWS, este Aviso de Regata (AR) e as Instruções de Regata 
(IR); 

1.4 Em caso de conflitos entre Aviso de Regata e Instruções de Regata, valem as regras escritas 
nas Instruções de Regata; 

1.5 O evento será aberto e, em caso de conflitos de linguagem, serão válidas as regras escritas 
em português; 

1.6 Autoridade Organizadora: ACW (Associação Catarinense de Windsurf).  

 

2. SEDE 

A sede social do evento será o ISSO PARK,uma área montada na Lagoa da Conceição (av. das 
rendeiras, 1296), em frente à raia da competição. 

 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1 A regata será aberta a todos os velejadores registrados em suas respectivas associações 
nacionais; 

3.2 Todas as inscrições devem estar de acordo com os requerimentos da Regulamentação 19 
da ISAF – Eligibility Code; 

3.3 A regata será disputada nas categorias Masculino, Feminino e nas divisões Infantil (até 15 
anos), Junior (de 16 a 18 anos), Senior (de 19 a 35 anos), Master (de 36 a 49 anos) e Grand 
Master (de 50 anos em diante); 



3.4 Um mínimo de 3 competidores é necessário para validar uma divisão; 

3.5 Um mínimo de 1 Série completa até o final é necessário para validar o campeonato. 

 

4. TAXAS 

4.1 As inscrições poderão ser feitas pelo site: www.paradesportiva.com, a partir do dia 2 de 
agosto e presencialmente somente no dia 11 de outubro, das 10 às 16 horas e dia 12 até as 10 
horas na secretaria do evento localizada ISSO Park; 

4.2 Valores: o valor da inscrição será R$ 250,00 (duzento e cinquenta reais) feita no site até a  
data 30/08, R$300,00 (trezentos reais) até a data de 30/09 e R$350,00 (trezentos e cinquenta 
reais), a partir do dia 01/10;  

4.3 Será obrigatório o pagamento da anuidade da ABWS, que fornece o numeral oficial à todos 
os velejadores nacionais ou estrangeiros. A escolha do numeral e o pagamento da anuidade 
deverão ser feitos pelo site www.abws.org.br, antecipadamente. 

 

5. PROGRAMAÇÃO: 

5.1 Dia 11/10 (dia não oficial) – Quinta-Feira   - Inscrição e treino com bóias; 

5.2 Dia 12/10 – Sexta-Feira – Inscrições até as 10:00hs, 10:30hs reunião de comandantes e 
velejadores a disposição da CR a partir das 11:00hs; 

5.3 Dia 13/10 – Sábado – Velejadores a disposição da CR a partir das 9:00hs. Após as regatas 
do dia será marcada reunião da classe no ISSO Park, conforme aviso no painel oficial do 
evento; 

5.4 Dia 14/10 – Domingo - Velejadores a disposição da CR a partir das 9:00hs. Premiação será 
logo após o término da última regata; 

5.5 Alterações na programação serão divulgadas no Quadro Oficial de Avisos. 

 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA 

Estarão disponíveis na Secretaria do evento até o encerramento das inscrições. 

 

7. LOCAL 

As regatas e baterias serão disputadas na raia montada em frente ao ISSO Park, na lagoa da 
Conceição, localizado na Av. das Rendeiras, 1296, Florianópolis.  

 

8. PERCURSOS 

Os percursos a serem seguidos serão descritos nas Instruções de Regata e estarão disponíveis 
no Quadro Oficial de Avisos na arena do evento. 



 

9. RESULTADOS 

O Sistema de Pontos Linear deve ser aplicado. 

 

10. JÚRI 

O júri deve ser composto de acordo com a Regra RRV 70.4 e suas decisões são inapeláveis. 

 

12. LOCAL DE PERMANÊNCIA 

Os equipamentos deverão ser guardados nos locais a eles designados na área do evento. 

 

13. PRÊMIOS 

Troféus e medalhas serão entregues aos primeiros colocados, conforme abaixo: 

Slalom: 

1º ao 5º na colocação geral (Open); 

1º ao 3º na Categoria Infantil (até 15 anos); 

1º ao 3º na Categoria Junior (de 16 a 18 anos); 

1º ao 3º na Categoria Senior (de 19 a 35 anos) 

1º ao 3º na Categoria Master (de 36 a 49 anos); 

1º ao 3º na Categoria Grand Master (de 50 anos em diante); 

1º ao 3º na Categoria Feminino; 

1º ao 3º na Categoria Estreante; 

*Um mínimo de 3 competidores é necessário para validar uma divisão e, consequentemente, 
para haver a entrega de prêmios até o terceiro colocado. 

 

14. ISENÇÃO DE 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.                                                    

15. DIREITOS DE IMAGEM 

Ao se inscrever no evento, os competidores garantem automaticamente à 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 

 

16. MAIS INFORMAÇÕES 

16.1 O evento será homolgado pela ABWS (Associação Brasileiro de Windsurf), CBVela 
(Confederaão Brasileira de Vela) e FEISC (Federação de Iatismo do Estad de Santa Catarina), 
apoio e organização da ACW (Associação Catarinense de Windsurf), localizado no endereço: 
Av. Das Rendeiras,1672, Lagoa da Conceição, Florianópolis - SC. Cep 88062-400. Tel. 48 
32320063 / 48 99830782 (Testa) / 48 988715065 (Cristiano). 

16.2 A Patrocinadora do evento (ISSO WIND XTREME) estará fornecendo estadia a preços 
promocionais na Pousada e Camping Lagoa da Conceição ( 200 metros do ISSO Park),mais 
informações no Site: www.paradaesportiva.com. 


