
     

 

 

Apoio: Angra dos Veleiros, Saveiro Clube da Bahia e Marina Aratu 

Patrocínio: Arquivobras, Quantum Sails e Grupo CAM 

  



 

 

  
1. AUTORIDADE ORGANIZADORA  

O Campeonato Baiano de Oceano terá uma organização compartilhada entre a Flotilha de Veleiros de 
Oceano do Estado da Bahia (FVOBA), Federação Baiana de Esportes Náuticos da Bahia (FENEB), Aratu Iate 
Clube (AIC) e Yacht Clube da Bahia (YCB).                  
 
 

2. FORMATO  
O Campeonato será disputado em duas etapas:  
 

 1ª Etapa: 17 e 18 de Agosto (Circuito Aratu) – Organizado pelo AIC 
 

 2ª Etapa: 07 e 08 de Setembro (Circuito Salvador) – Organizado pelo YCB 
 
 

3. REGRAS APLICÁVEIS  
O evento é regido pelas Regras de Regatas a Vela da World Sailing 2017-2020, regras das classes 
participantes e determinações da FVOBA.  

 
 
4. INCRIÇÕES E ELEGIBILIDADE  

 
4.1. As Inscrições serão realizadas on line pelo formulário:  https://forms.gle/emzmiP4FdQ8vm2He6 e 
envio do comprovante de pagamento para o email: aratuclube@uol.com.br. 
 
Dados para deposito: 
Caixa Econômica Federal   
Conta Corrente :  0560-1 
Agência : 4695 
Operação : 003 
CNPJ: 15.215.676.0001-70 
  
4.2. Valor de Inscrição: R$ 50,00 por tripulante (Velejadores filiados à FENEB terão 50% de desconto).  
 
4.3. Tripulação: Barcos com até 26 pés devem apresentar ao menos dois atletas federados. Barcos maiores que 
26 pés, devem apresentar ao menos três atletas federados. A quantidade máxima de tripulantes por embarcação 
é definida conforme regras da classe em que estiver inscrita, podendo ser feita conferência a qualquer momento 
conforme critérios da FVOBA. 
 
4.4. Certificados: Para estar elegíveis as embarcações devem  possuir certificado válido emitido pela 
coordenação da Classe na qual deseja participar. Barcos com certificados emitidos por outras regionais, deverão 
se apresentar para inspeção até dois dias antes da primeira regata da etapa que estiver participando. 
 
4.5. A critério da FVOBA, as embarcações inscritas poderão ser requeridas a prestar esclarecimentos sobre 
informações dos certificados apresentados e/ou disponibilizar a embarcação para vistorias por comissão 
designada.  

 
OBS: PARA ESTAR ELEGÍVEL A PARTICIPAR DO CAMPEONATO (1ª E 2ª ETAPAS) TODAS AS EMBARCAÇÕES 
NECESSARIAMENTE DEVERÃO SE INSCREVER NO CIRCUITO SALVADOR, ASSIM AS EMBARCAÇÕES QUE, 
APÓS A 1ª ETAPA, NÃO SE INSCREVEREM NA 2ª ETAPA (CIRCUITO SALVADOR) NÃO TERÃO SEUS 
RESULTADOS COMPUTADOS.  
 

  



 

 

5. CLASSES  
 

      RGS GERAL, RGS A, RGS B, RGS C, RGS CRUISER, Mini 6.50, VPRS   
      (De acordo com enquadramento da FVOBA) 
 

 Classe Convidada: HPE 25 
     

 As classes RGS serão divididas conforme a seguir: 
 

RGS Regata TMFAA 
RGC C Até 0,8099 
RGS B Entre 0,8100 e 0,8849 
RGS A Acima de 0,8850 

  
A Classe RGS Cruiser deve atender aos critérios estabelecidos no Caderno de Encargos da FVOBA, 
conforme transcrito abaixo: 
 
“O barco não poderá ter tido certificado emitido na ORC ou IRC no ano vigente; enrolador de genoa 
obrigatório com proteção UV na valuma; não pode trocar de vela, exceto vela de temporal, se for o caso, 
não pode usar vela com material exótico; não pode usar gennaker, nem balão, tem que ter certificado 
RGS com tais especificações.” 
 

 A classe VPRS não apresentará subdivisões. 
 
 
6. INSTRUÇÕES DE REGATA  
    Estarão disponíveis no site da FVOBA até dia 15/08/2019. 
 
 
7. PROGRAMAÇÃO 
 

Data Horário Evento Local 
14/08/2019 19h00min Abertura oficial do Campeonato YCB 
14/08/2019 20h30min Reunião de comandantes YCB 

17/08/2019 13h00min Regatas do dia (Até 03 barla Sota) Conforme definição dos 
percursos 

18/08/2019 13h00min Regatas do dia (até dois percursos 
triangulares) 

Conforme definição dos 
percursos 

07/09/19 Conforme IR do Circuito Salvador 
08/09/19 Conforme IR do Circuito Salvador 
A definir A definir Cerimonia de premiação A definir 

 
 
8. SÉRIE E PERCURSOS  
 
ETAPA 01 – (CIRCUITO ARATU - AIC) 
 
17/08/2019 – ATÉ 03 BARLA-SOTA – LARGADA 13 HS (Local – mediações poste 01 Canal de Aratu) 

 Não será dada nenhuma largada após 16:30 
 

18/08/2019 – Até 02 Regatas em formato Triangulo – LARGADA 13 HS (Local – mediações poste 01 Canal de 
Aratu) 

 Não será dada nenhuma largada após 16:30  
 
OBS: Local e detalhamento dos percursos estarão especificados nas INSTRUÇÕES DE REGATA.  
 
 
 



 

 

ETAPA 02 – (CIRCUITO SALVADOR – YCB) 
 
07/09 e 08/09 
SERÃO REALIZADAS ATÉ 05 REGATAS CONFORME INSTRUÇÕES DO CIRCUITO SALVADOR 

 
09. PONTUAÇÃO  
 
ETAPA 01  

 Será necessária a realização de 2 regatas para se constituir a serie 
 Será aplicado o Sistema Linear como disposto na regra A4 (RRV) 
 Quando até 04 regatas forem completadas o resultado final será a soma de todos os resultados 
 Quando 05 regatas forem completadas o resultado final será a soma de todos os resultados excluindo 

o pior resultado.  
 
ETAPA 02  
 

 CONFORME INSTRUÇÕES DE REGATA DO CIRCUITO SALVADOR 
 
 

PONTUAÇÃO FINAL: PONTUAÇÃO ETAPA 01 + PONTUAÇÃO ETAPA 02 
 
 
10. PREMIAÇÃO  
 
1ª Etapa – Não terá premiação individual dessa etapa  
 
2ª Etapa – Conforme Instruções do Circuito Salvador  
 
Pontuação final - Serão premiados os três primeiros colocados de cada classe em evento a ser definido e 
divulgado posteriormente 
 
 
11. RESPONSABILIDADE  
 
O Responsável (Proprietário e/ou Comandante e/ou Preposto) de cada barco inscrito: 
   

 É o único responsável pelas condições de navegabilidade do barco, pela segurança de sua tripulação, 
bem como, pela disponibilidade dos equipamentos de salvatagem e de primeiros socorros a bordo;  

 É responsável por quaisquer danos causados a terceiros ou a seus pertences, assim como por quaisquer 
danos causados aos seus próprios tripulantes e a seus pertences, em terra ou no mar, como 
consequência de sua participação no campeonato.   

 Aceita toda e qualquer responsabilidade advinda do comportamento de seus tripulantes e/ou de todos 
os seus convidados.  

 Tomará todas as medidas necessárias para proteger o seu barco, embarcações de apoio, seus pertences 
e de sua tripulação. 

 Isentam de qualquer responsabilidade civil ou criminal os organizadores e entidades náuticas, inclusive 
referentes a danos pessoais ou materiais, perdas ou roubos parciais ou totais de pertences seus e de 
convidados, do barco e de seus equipamentos. 

 
 

 
BONS VENTOS!!!! 

 


