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CAMPEONATO BAIANO DA CLASSE OPTIMIST 2020 

                                      Aratu Iate Clube 
                                    11, 12 e 13 de dezembro de 2020 

                                 Salvador - Bahia – Brasil 

AVISO DE REGATA 
  

 

1. REGRAS:  
1.1 A regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela 

da WS, na tradução oficial da CBVela 2017-2020. Se houver conflito na tradução 

prevalecerá o texto em inglês.    
1.2  Regras da classe Optimist (IODA).  
  

2. PROPAGANDA:  
     O Regulamento 20 da WS estará em vigor.  
  

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:  
  

3.1 A Regata será aberta a todos os barcos da classe Optimist.  
  

3.2 As inscrições serão confirmadas mediante comprovação de quitação com a Federação Estadual 

e pagamento da taxa de inscrição, os comprovantes deverão ser entregues na secretaria do evento.   
  

3.3 Os pagamentos referentes à Federações Estaduais não poderão ser efetuados na Secretaria do 

Evento e sim diretamente às próprias entidades.   
  

3.4 Os barcos elegíveis poderão se inscrever no formulário eletrônico no link:  

https://forms.gle/8LeitAt8PoVDteXT8  até às 10:00 horas do dia 11 de dezembro de 2020.   
  

3.5 Os velejadores interessados poderão enviar os comprovantes de pagamentos via e-mail, à 

secretaria do campeonato, para aratuclube@uol.com.br .  
  

4. TAXAS:  
 Será cobrado o valor de 150,00 reais. 

  

5. PROGRAMAÇÃO  

 11/12 (Sexta) – Encerramento das inscrições / 10 hs 

 11/12 (Sexta) - Abertura do campeonato e reunião de timoneiros/  às 11:00 hs  

 11/12 (Sexta) -  Serão realizadas até 03 regatas (dentro da Baía de Aratu) /  a partir das 13:00 hs. 

 NÃO TEREMOS REGATAS 11/12 PARA A CLASSE ASPIRANTE  

 12/12 (Sábado) -  Julgamento de eventuais protestos / 09:00 hs 

 12/12 (Sábado) - Serão realizadas até 03 regatas (dentro da Baía de Aratu) / a partir das 12:00 hs. 

 13/12 (Domingo) - Julgamento de eventuais protestos / 09:00 hs 

 13/12 (Domingo ) Serão realizadas até 03 regatas (dentro da Baía de Aratu)/a partir das 11:00 hs. 

 13/12 ( Domingo ) – Cerimonia de Premiação /  a partir das 15 hs 

https://forms.gle/8LeitAt8PoVDteXT8
mailto:aratuclube@uol.com.br


 

 

 

 
             Numero de regatas programadas:  
  

             Máximo de 09 Regatas para o Geral  

             Máximo de 06 regatas para a classe Aspirante 

 

               

6. MEDIÇÕES:  
  

6.1 Todos os barcos e respectivos equipamentos deverão estar de acordo com as regras da classe.   
6.2 Barcos ou equipamentos poderão ser inspecionados a qualquer tempo, inclusive dentro da 

água.  
  

7. INSTRUÇÕES DE REGATA:  
Estarão disponíveis na Secretaria do Evento a partir do dia 09/12  
  

8. LOCAL:  
      As regatas serão realizadas na Baía de Aratu.  
   

9. PERCURSOS:  
Será usado o percurso trapezoidal da classe Optimist. Para a classe Aspirante  será realizado o 

percurso barla-sota 02 pernas. 
  

10. PONTUAÇÃO:  
  

10.1 São requeridas que 04 (quatro) regatas sejam completadas para que se constitua a série.  
10.2 Quando 06 (seis) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série 

será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 
  

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

12. LOCAL DE PERMANÊNCIA:  
Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados no pátio do Aratu Iate Clube.  
  

13. PREMIOS:  
 

Veterano: 1º ao 5º geral 

Veterano Juvenil: 1º ao 3º 

Veterano Infantil: 1º ao 3º 

Veterano Mirim: 1º ao 3º 

Veterano Feminino: 1º ao 3º 

Estreante: Geral 1º ao 5º 

Estreante Juvenil: 1º ao 3º 

Estreante Feminino: 1º ao 3º 

Estreante Infantil: 1º ao 3º 

Estreante Mirim: 1º ao 3º 

Aspirantes: 1º ao 10º 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

14. DIREITO DE USO DE IMAGEM  
Em participando de qualquer dessas regatas, o velejador garante à organização e seus 

representantes designados por ela, seus patrocinadores, fazerem uso de qualquer imagem, foto ou 

entrevista feita durante o evento, por período indeterminado, livres de quaisquer custos.  
  

15. 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, seus antecedentes, durante ou 

depois de completado o evento.  
  

16. INFORMAÇÕES  
Aratu Iate Clube – Rua do Aratu Iate Clube, 707, Ilha de São João, 43.700-000 – Simões Filho – 

Bahia.                                       
Contato: Secretaria - Tel. (71) 3216-7107 / 7444; e-mail: aratuclube@uol.com.br 
  

 

 


