
 

Salvador, 03 de junho de 2018 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE A FILIAÇÃO À FENEB 

 
1. Como os esportes estão organizados? 

Para coordenar, administrar e reunir as entidades esportivas nacionais, foram criadas as 
associações, federações estaduais e confederações brasileiras de esportes. As confede-
rações são sempre nacionais e representam as federações estaduais, que por sua vez 
são responsáveis pelos clubes, atletas, árbitros e técnicos federados. Para a Vela temos 
então a Confederação Brasileira de Vela – CBVela (http://www.cbvela.org.br/) com sede 
na Marina da Glória, Rio de Janeiro e a Federação de Esportes Náuticos do Estado da 
Bahia – Feneb (www.feneb.org), que hoje funciona no Yacht Clube da Bahia. 
 

2. Por que se filiar?  
Através da filiação os atletas passam a ter representatividade e assim conseguem acesso 
a programas que proporcionam maior conhecimento e infraestrutura técnica, financia-
mento de material para as regatas e comissões técnicas, cursos, palestras, etc.  
 

3. Quais as condições para se filiar? 
Para se filiar basta acessar o site da federação e seguir as instruções na página. O cadas-
tro é simples e rápido, e o pagamento através do cartão de crédito em até 12 vezes. No 
cadastro devemos preencher todos os campos solicitados, especialmente os contatos e 
o nome da embarcação. A filiação é anual e deverá ser renovada no ano de 2019, tão 
logo liberado pela Federação. 
 
Cada barco deverá ter pelo menos 03 (três) atletas cadastrados como parte da tripula-
ção para ser considerado apto a disputar o Campeonato. Para correr as regatas esses 
atletas podem ou não estar a bordo, nem tampouco é obrigatório que todos os tripu-
lantes que correrão determinada regata estejam federados. O atleta também não ficará 
impedido de disputar uma regata em outro barco diferente daquele que consta no seu 
cadastro. 
 

4. Quais os benefícios em se filiar? 
Antes de mais nada o benefício é coletivo! O alcance das ações das Federações está 
diretamente ligado à quantidade de atletas que ela representa. As próximas eleições 
para a CBVela serão diretas, com a participação dos atletas federados e a Feneb já sina-
lizou que todas as Federações devem se ajustar acompanhando a Confederação nesse 
novo modelo de governança. 
 

  



 

Esse ano a Feneb já teve papel importante na realização das Regatas de Ilhéus, Branca-
cio e Redenção, e continuará participando de todas as Regatas do Campeonato Bahiano, 
garantindo a equipe técnica para a realização dessas regatas. No final do Campeonato, 
com a adesão dos atletas, a FENEB realizará a entrega de prêmios aos campeões. 
 
Outro benefício para os federados esse ano é o desconto nas inscrições das regatas. 
Esses descontos podem chegar a 40% do valor normal das inscrições e será definido 
pelas entidades organizadoras dos eventos. Vale observar que o desconto não é da em-
barcação e sim do atleta que é federado, sendo assim, para fazer jus ao desconto o 
atleta precisa constar da tripulação do barco no ato da inscrição. 
 
Exemplo: O veleiro Bravo está com 03 atletas federados como sendo de sua tripulação. 
Ao se inscrever para a o Circuito de Vela declara uma tripulação de 05 pessoas, das quais 
01 está federado na sua tripulação, 01 está federado como tripulante do veleiro Charlie 
e 03 não estão federados. Dessa forma ele terá direito ao desconto no valor da inscrição 
dos dois tripulantes federados e pagará o valor normal para os demais. 
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