
 

Salvador, 07 de janeiro de 2019 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE A FILIAÇÃO À FENEB 

 
1. 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 atletas cadastrados como parte da tripulação para ser conside-
rado apto a disputar o Campeonato. Para 2019, deveremos observar o seguinte critério: 
 

Barcos de classe com tripulação em solitário (exemplo Mini 6.5) – Deve possuir 
pelo menos 01 (um) atleta cadastrado na Federação; 

 
Barcos de até 25”, inclusive – Devem possuir no mínimo 02 (dois) atletas cadas-
trados na Federação; 

 
Barcos a partir de 26”, inclusive – Devem possuir no mínimo 03 (três) atletas 
cadastrados na Federação; 

 
 
Os outros critérios, permanecem inalterados, ou seja, para correr as regatas esses atle-
tas podem ou não estar a bordo, nem tampouco é obrigatório que todos os tripulantes 
que correrão determinada regata estejam federados. O atleta também não ficará impe-
dido de disputar uma regata em outro barco diferente daquele que consta no seu ca-
dastro. 
 

2. 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. 
 

  



 

Em 2018 a FENEB teve papel decisivo nas ações da FVOBA, apoiando a realização das 
diversas Regatas durante o ano, dando respaldo técnico às diversas ações de planeja-
mento e realização das atividades, além de organizar e suportar a festa de encerra-
mento e premiação do Campeonato Baiano 2018. 
 
Outro benefício que está começando a se tornar realidade é o desconto nas inscrições 
das regatas. Na última reunião do Conselho Técnico, realizada em 27 de dezembro de 
2018, os Clubes AIC, Angra e YCB já se comprometeram com a prática de descontos para 
atletas federados. 
 
Algumas regatas de 2019 voltarão a exigir que os barcos possuam pelo menos um atleta 
federado, cadastrado na embarcação, não necessariamente a bordo durante a Regata. 
Fiquem atentos aos Avisos e Instruções de Regata. Ao contrário de 2018, quando solici-
tado, esse critério será fiscalizado e o barco que não atender será desclassificado. 
 
 
Exemplo de cadastramento para o Campeonato 2019: O veleiro Bravo está com 03 atle-
tas 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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