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DESAFIO SOLAR BRASIL – 2016 BÚZIOS 

1º AVISO DE COMPETIÇÃO 

 

1 – Organização do evento 

O DESAFIO SOLAR BRASIL 2016 tem a organização e responsabilidade técnica da UFRJ-Universidade Federal do 
Rio de Janeiro.   

 

2 – Programação 

 

Esta programação é geral de todas as atividades que acontecerão no evento. Os horários com mais precisão 

serão fixados nos quadros de avisos junto a programação. 

 



 

www.desafiosolar.org 

3 – Regras, pontuação, Comissão de Competição e de Protestos 

Estas regras fazem parte do capítulo 5, “INSTRUÇÕES DE COMPETIÇÃO – REGRAS GERAIS”, das “REGRAS DE 
COMPETIÇÃO” do DESAFIO SOLAR BRASIL, versão 2016 

 

4 – Área da Competição 

As provas ocorrerão na praia da Armação de Búzios. Os percursos divulgados neste documento servem apenas 
como referência.  

 

Os percursos diários podem variar em função das condições climáticas e de interesse da organização. 

Os percursos oficiais serão divulgados no Quadro Oficial de Avisos do evento, até 01h antes de cada largada. 

§ A critério da CC, os percursos poderão ser alterados, mas sempre usando como base a Área de Competição. 

Como Pontos de Percurso poderão ser utilizadas boias infláveis, boias de sinalização existentes ou marcos 
naturais como ilhas, lajes, pontas e etc. 
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5 – Classes convidadas 

A competição é aberta a duas únicas categorias de embarcação: 

Classe A: Catamarã Padrão DSB (Embarcação construída segundo as especificações fornecidas e homologada 
pela organização do DSB) 

Classe B: Classe Aberta. As suas características encontram-se nas Regras Técnicas e seus anexos, divulgados 
através do site oficial. 

 

6 – Elegibilidade das Embarcações 

Estarão aptas a participar das provas todas as embarcações que tenham sido aprovadas na fase de inspeção 
técnica e tenham cumprido o tempo máximo estipulado para completar o Prólogo. 

Caso alguma equipe apresente um protesto durante a fase de inspeção técnica, o mesmo deverá ser julgado 
antes do encerramento da fase de prólogo.  

 

7 – Definição de Piloto 

Com uma antecedência mínima de 45min antes de cada largada, cada equipe deverá inscrever na CC o seu do 
piloto e registrar o número do telefone celular que estará a bordo, o piloto obrigatoriamente deve ter sido aprovado na 
prova de habilitação durante a inspeção técnica e apresentado sua Carteira de Arrais Amador ou superior, dentro da 
validade. 

 

8 – Avisos aos Competidores 

Serão afixados no Quadro Oficial de Avisos do evento. 

 

9 – Alteração destas Instruções 

As informações relativas à(s) prova(s) do dia, bem como qualquer alteração das Instruções de Competição serão 
afixadas no Quadro Oficial de Avisos do evento até 01 (uma) hora antes da sinalização de início da primeira prova do 
dia. 

§ Poderão haver alterações nas demais provas do dia, mas estas terão que ser Afixadas no Quadro de Oficial de 
Avisos ou comunicadas individualmente a todos os pilotos e/ou chefes de equipes com pelo menos o1 (uma) hora de 
antecedência da sinalização de início da respectiva prova.  
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10 – Sinais em Terra 

Não serão expostos sinais em terra. 

 

11 – Alteração de Percurso após a partida 

Uma alteração do percurso será sinalizada e informada antes que o primeiro barco inicie a perna alterada, 
mesmo que a nova marca não esteja posicionada. Qualquer marca a ser contornada após a nova marca, poderá ser 
reposicionada a fim de manter a configuração original do percurso. 

 

12 – Inspeção 

12.1 – Durante ou ao fim de uma prova, uma ou mais equipes poderão ser sorteadas e uma nova inspeção será 
realizado imediatamente após o término da prova. Nesta inspeção será checado o peso do lastro, se os lacres não 
foram rompidos, e se necessário, itens da inspeção original. 

12.1.1 – É terminantemente proibida, sob pena de desclassificação, qualquer ação, após a aprovação das 
embarcações na fiscalização inicial, que possa permitir o acúmulo de energia para propulsão, que não seja a solar, 
diretamente fornecida por meios naturais. 

12.1.2 – A escolha do(s) propulsor(es) é livre e o(s) mesmo(s) poderá(ão) ser trocados livremente durante a 
competição. 

12.1.3 – Antes da largada, já na água, cada embarcação deverá mostrar celular, rádio VHF, colete salva-vidas, 
GPS para a Comissão de Competição e a Carteira de Arrais. 

12.2 – Os pilotos poderão passar por pesagem antes do início das provas, para verificação do limite de peso 
conforme a regra, podendo ser solicitada nova pesagem a qualquer instante da competição. 

12.3 –  As embarcações inscritas na Classe A poderão passar por pesagem para confirmar se estão dentro dos 
padrões da classe. 

 

13 – Premiação 

A premiação do evento está prevista para o dia 11/12/2016, aproximadamente às 14h30min. Serão premiados o 
1º, 2º e 3º colocados das categorias A e B, alem de premiações extras. 

 

14 – Radiocomunicação 
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Durante a realização das provas a CC estará sintonizada no canal 06 em VHF, caso não haja possibilidade do uso 
deste canal, outro canal será informado no Quadro de Avisos. 

14.1 – A CC somente informará ou responderá a questões que envolvam todos os competidores, ficando ao seu 
critério manter ou não atitude de silêncio. 

 

15 – Largada 

15.1 – A linha de largada será formada pelo alinhamento do mastro de sinalização da CC e uma boia ou uma 
marca fixa; e somente deverá ser cruzada após o sinal de largada para a respectiva embarcação ou para todas 
embarcações em caso de largada única. 

15.2 – Procedimentos de largada: Fica a critério da CC decidir se haverá uma largada única ou barco a barco. 

15.2.1 – No caso de largada por barco, a ordem de largada para a primeira prova será dada pela classificação do 
Prólogo e para as demais provas a classificação invertida da última etapa do dia anterior. 

15.4 – Um barco que partir depois de decorridos 10 (dez) minutos da finalização dos procedimentos de largada 
será, sem audiência, considerado como não tendo partido – DNS (Do Not Start). 

 

16 – Linha de Chegada 

A linha de chegada será entre o mastro de sinalização da CC e uma boia ou uma marca fixa. 

 

17 – Limite de Tempo 

Os barcos que chegarem depois do tempo limite de cada prova serão considerados DNF. O tempo limite de cada 
prova será afixado no Quadro Oficial de Avisos do evento, juntamente com o percurso da prova. 

 

18 – Protestos 

Estas regras fazem parte do capítulo 5, “INSTRUÇÕES DE COMPETIÇÃO – REGRAS GERAIS”, das “REGRAS DE 
COMPETIÇÃO” do DESAFIO SOLAR BRASIL, versão 2016. 

 

19 – Comunicação 
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19.1 – É permitido a qualquer barco fazer transmissões por rádio ou telefonia celular ou receber comunicações 
especiais e individuais enquanto estiver em competição. 

§ Como mencionado no item 5.2.6 “REGRAS DE COMPETIÇÃO”, poderá haver apoio externo durante a prova 
desde que não seja para obter algum tipo de vantagem. De preferência que haja testemunha externa a equipe 
na iniciativa. 

§ Será punida com desclassificação da prova a equipe que utilizar-se de qualquer meio para auxiliar de alguma 
forma que gere algum tipo de vantagem a sua embarcação. Os casos duvidosos serão tratados como tentativa 
de obtenção de vantagens, ou seja, o ônus da prova de boa conduta sempre ficará com a equipe auxiliada.  

19.2 – Em VHF será usado o canal 06 ou outro a ser informado no Quadro de Avisos, para comunicação 
barco/CC. Esta será a única via de comunicação permitida durante as provas, exceto em casos de emergência. 

19.3 – Haverá um número de celular onde, somente em caso de emergência, poderá se comunicar com a CC. 

 

20 – Barco que se Retira 

Um barco que se retira da prova, deve avisar a CC assim que possível. 

 

21 – Responsabilidades 

Como condição de participação nas provas do DESAFIO SOLAR BRASIL 2016, as equipes e seus pilotos 
reconhecem serem os únicos responsáveis pelos seus atos, manejo e segurança de suas embarcações. Reconhecem 
também que a Comissão Organizadora, Comissão de Competição, UFRJ, Júri ou qualquer de seus membros, 
funcionários ou representantes não terão quaisquer responsabilidades por possíveis perdas e danos, pessoais e/ou 
materiais, de qualquer natureza, seja na água ou em terra, como consequência de sua participação direta ou indireta 
no DESAFIO SOLAR BRASIL 2016. 

Será responsabilidade única e exclusiva do comandante de cada embarcação decidir se toma parte das provas 
ou mesmo se delas continua. 

Será de inteira responsabilidade dos pilotos a existência de todo o equipamento de salvatagem, atualizado, 
conforme exigido pela Marinha Brasileira, bem como o atendimento às solicitações dos membros da organização do 
evento e de suas comissões. 

O chefe de equipe de cada embarcação participante do DESAFIO SOLAR BRASIL 2014 será responsável pelo 
comportamento dos membros da sua equipe, bem como de seus acompanhantes. 

Em caso de qualquer destruição de propriedade, ou falta de boa conduta por qualquer membro das equipes, ou 
ainda desacato a qualquer solicitação dos membros da organização do evento dirigida aos membros das equipes 
inscritas, inclusive seus acompanhantes, a embarcação envolvida poderá ser impedido da participação das edições 
futuras do DESAFIO SOLAR BRASIL. 

 



 

www.desafiosolar.org 

 

22 – Tábua de Marés durante o evento 

 

23 – Cartas e publicações 

Recomendam-se as cartas e publicações: 

 Carta 12.000 – (http://www.popa.com.br/cartas_mapas/12000/pub/carta12000.htm) 

 Carta 1504 – Enseadas de Búzios (www.mar.mil.br/dhn/chm/images/cartas/1504.html) 

 RIPEAM 

 Lista de Faróis 
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Todas estas cartas e publicações estão disponíveis através da DHN, Capitanias dos Portos e lojas náuticas 
credenciadas. 


