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CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES DE VELA INFANTIL DA 

CLASSE OPTIMIST 

 

 
CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO POR EQUIPES DA CLASSE OPTIMIST 

2021 
Clube dos Jangadeiros 

31/10/2021 
Porto Alegre/RS - Brasil 

 

AVISO DE REGATA 
1º ALTERAÇÂO – ITEM 3.5 e 9 

1. REGRAS 
1.1 A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições da Regras de Regata 

a Vela 2021-2024 da WS (RRV). 

1.2 O Apêndice D das RRV será aplicado, incluindo D.2.2  

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

1.3.1 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 ajuste de roupas ou equipamento pessoal. ” 

 

2.  INSTRUÇÕES DE REGATAS  

 Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do Evento. 

 

3.      ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO   

3.1 A regata é aberta para equipes de 4 barcos da classe Optimist, cujos timoneiros estejam em 
dia com a anuidade de suas respectivas federações estaduais e da Optibra. Um quinto barco 
poderá fazer parte da equipe, mas apenas 4 disputarão cada regata. 

3.2 As equipes deverão ser formadas por velejadores da mesma flotilha, exceto para flotilhas que 
não possuam o número de velejadores suficiente para formar uma equipe, que poderão se 
juntar, com outras flotilhas na mesma situação, preferencialmente do mesmo estado ou, caso 
isso não seja possível, com flotilhas de outra flotilha qualquer. 

3.3 As 12 primeiras equipes inscritas, de acordo com os critérios abaixo, nesta ordem disputarão 
o torneio: 

a) 6 vagas para 1 equipe de cada flotilha da Região Sul (RS, SC, PR) inscritas até 22/10/21; 

b) 6 vagas para flotilhas de outras regiões. Inscritas até 22/10/21; 
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c) Caso ainda existam vagas disponíveis, equipes de flotilhas de qualquer origem que ainda 
não tenham vaga assegurada. 

d) Qualquer equipe por ordem de inscrição. 

3.4    O Código de Elegibilidade da World Sailing se aplica e recomenda-se que todos os velejadores 

estejam cadastrados e apresentem o SAILOR ID da World Sailing 
(http://www.sailing.org/sailors). 

3.5   A elegibilidade do campeonato de equipes deve incluir a inscrição de acordo com o item 4 do 
Aviso de Regata do campeonato individual. 

3.6 As equipes poderão se inscrever até as 17:00 do dia 22/10/21 pelo link: 
https://jangadeiros.com.br/43o-campeonato-sul-brasileiro-de-optimist/. 

3.7   A inscrição de uma equipe somente estará concluída após o cumprimento dos itens acima. 

  

4.  PROGRAMAÇÃO 

Data Horário Evento 

22/10/21 Até 17:00h Inscrição com garantia de vaga. 

23/10/21 13:00h Divulgação das vagas preenchidas e disponíveis. 

29/10/21 09:00h às 12:00 Limite final para inscrição. 

31/10/21 09:30h Reunião de timoneiros 

10:30h Regatas por Equipe e dia reserva para Regatas de 
Flotilha 

01/11/21 10:30h Reunião de Timoneiros 

12:00h Regatas de Flotilha/dia reserva para Regatas por Equipe 

18:00h Cerimônia de Encerramento e premiação 

 

 

5.  FORMATO DA COMPETIÇÃO 

5.1  As instruções de regata detalharão o formato das regatas, baseado no número de equipes, 
mas o intuito é que cada equipe dispute o maior número de regatas possível. 

5.2  Cada Equipe receberá uma pontuação equivalente à soma da pontuação de seus melhores 4 

velejadores no ranking seletivo nacional. Velejadores que não constem no Ranking receberão 
a pontuação referente ao último colocado do Ranking + 1 ponto. 

5.3  A ordem das equipes será de acordo com a ordem crescente da pontuação recebida por cada 

uma. 

5.4    As equipes serão identificadas por uma fita colorida presa na extremidade do pique (espicha). 

5.5  A substituição de um equipamento danificado poderá ser feita desde que o equipamento 
danificado tenha sido checado pela Comissão de Regata, devendo este ser apresentado para 
esta checagem na primeira oportunidade razoável. 

5.6  Competidores somente poderão participar do campeonato em barcos corretamente 
registrados no seu país de origem, devendo usar o numeral da vela correspondente aquela 
embarcação. Excetuam-se a essa disposição os competidores que comprovadamente usarem 
barcos alugados, que, entretanto, deverão utilizar o seu numeral oficial. 

 

 

 

 

 

http://www.sailing.org/sailors
https://jangadeiros.com.br/43o-campeonato-sul-brasileiro-de-optimist/
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6. PERCURSO 

  Será utilizado o percurso “N” no campeonato por equipes. 

 

 

7.  SISTEMA DE PUNIÇÃO 

 Será necessário que cada velejador possua uma bandeira vermelha para protestar. 

8.    INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

8.1  O Clube dos Jangadeiros oferece 14 barcos da classe Optimist para aluguel (casco, leme, 
bolina, pé de mastro e fita de bordo). Os interessados deverão trazer o restante do material 
(inclusive flutuadores). 

 Valor: R$100,00 a diária. Contato para aluguel, enviar email para 
esportiva@jangadeiros.com.br 

9.  [NP] PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO CONTRA COVID-19 

9.1  Para acesso às dependências do Clube dos Jangadeiros, será exigida apresentação do 
exame específico RT-PCR, PCR-LAMP ou antígeno com resultado negativo para COVID-19, 
realizado a no máximo 48 horas do primeiro acesso ao CDJ, sendo liberado quem apresentar 
carteira de vacinação comprovando ter recebido a segunda dose da vacina contra a COVID-
19. 

9.2  O uso de máscaras de proteção é obrigatório em todas as dependências do Clube dos 
Jangadeiros; 

9.3  A infração do item 20.2 é grave e estará sujeita a aplicação da regra 69 – Má Conduta. 

 

mailto:esportiva@jangadeiros.com.br

