AVISO DE REGATAS

26 E 27 DE JUNHO DE 2021

1. REGRAS
1.1
1.2
1.3

Este evento será regido pelas regras como definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV)
2021/2024 da World Sailing.
Os apêndices P e T das RRV serão aplicados.
Em todas as regras governando este evento:
[DP] Indica uma regra para a qual a penalidade ficará a critério da CP e poderá ser menor que
uma desclassificação.
[NP] Indica uma regra que não poderá ser usada para protesto ou pedido de reparação por um
barco. Isto altera RRV 60.1(a).
[SP] Indica uma penalização padrão, que pode ser aplicada pela Comissão de Regatas, ou pelo
Comitê Técnico, sem audiência, ou uma penalidade discricionária pode ser aplicada pela
Comissão de Protestos com audiência. Isto altera as RRV 63.1 e A5.

2. PROPAGANDA [SP][NP]
2.1

Barcos podem ser requeridos a exibir propaganda e/ou números de proa a critério da organização.

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
3.1
3.2
3.3
3.4

A regata é aberta a todos os barcos das classes Ilca/Laser Radial ou Standard, cujos velejadores
tenham nascido antes de 01/12/87.
Os barcos elegíveis poderão se inscrever a partir de 15/06/2021, por meio do site
http://www.velaviagem.com.br até às 11:00 horas de 26/06/2021.
Recomenda-se que todo velejador possua e informe seu World Sailing Sailor ID no formulário de
inscrição. O mesmo pode ser obtido em: https://www.sailing.org/sailor_id_request.php
A inscrição de um barco somente estará concluída após o cumprimento dos quesitos de
elegibilidade.

4. TAXAS
4.1

Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

5. PROGRAMAÇÃO
DATA
26/06 – Sábado

30/05 – Domingo
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

HORA
11:00
11:00
12:30
12:30
16:00
Após protestos

ATIVIDADE
Reunião de Comandantes
Término das inscrições.
Regatas
Regatas
Horário limite para largar
Entrega de prêmios

Estão programadas até 4 regatas.
1 regata deve ser completada, para validar a série.
Até 2 regatas poderão ser disputadas por dia.
O início das regatas está previsto para as 12:30 horas;
No último dia de regatas, nenhum sinal de partida será efetuado após às 16h.

6. PONTUAÇÃO
6.1

Quando 4 (quatro) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de
suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado.

7. INSTRUÇÕES DE REGATA
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7.1

[NP] As Instruções de Regata estarão disponíveis no site do evento e na Secretaria do
Campeonato após o dia 25/06/2021.

8. PERCURSOS
8.1

Serão utilizados percursos do tipo barla/sota. As Instruções de Regata informarão outros detalhes.

9. LOCAL E AREA DE REGATA
9.1
9.2

O evento terá como sede o Clube Naval Charitas, localizado na Avenida Carlos Ermelindo Marins,
3100, Jurujuba, Niterói – RJ. - http://cncharitas.org.br
As regatas serão realizadas nas enseadas de São Francisco, Icaraí, ou nas proximidades da Ilha
de Boa Viagem, aproximadamente na área demarcada na figura abaixo. As Instruções de regata
indicarão maiores detalhes sobre escolha e localização das raias.

10. EMBARCAÇÕES DE APOIO [NP][DP]
10.1 Recomendamos a todos os técnicos e pilotos de embarcações de apoio que tragam rádio VHF
para comunicação com a CR em caso de necessidade.
11. LOCAL DE PERMANÊNCIA [NP][DP]
11.1 Os barcos inscritos não serão obrigados a permanecer na sede do evento, mas aqueles que lá
ficarem deverão permanecer nos locais a eles designados durante todo o período do evento,
exceto quando na água para treinar, ou competir.
11.2 Os barcos de fora do Clube Naval Charitas poderão permanecer no clube de 19/06 a 04/07.
12. PREMIAÇÃO
12.1 Serão premiados os velejadores classificados do 1º ao 5º lugar no geral e do 1º ao 3º em cada
categoria, segundo a tabela da ILCA:
35-44 anos – Aprendiz de Master
45-54 anos – Master
55-64 anos – Grand Master
65-74 anos – Great Grand Master
75 anos ou mais - Legends
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.
13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
13.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 3, Decisão de
Competir. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos
materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas e seus antecedentes,
durante ou depois de completado o evento.
13.2 A decisão de participar do campeonato caracteriza um ato unilateral do competidor, ciente dos
riscos que a atividade náutica proporciona.
14. EQUIPAMENTO ELETRÔNICO [DP][NP]
14.1 É autorizada a utilização de câmeras de filmagem fixadas no barco, mas estas imagens não
poderão ser usadas como evidência em protestos.
15. HOSPEDAGEM
O Clube possui suítes para até 4 pessoas, e alojamentos coletivos onde se alojam até 14 velejadores
em beliches. Reservas e informações sobre hospedagem com o Centro de Atendimento ao Sócio
(CAS), endereço eletrônico: cas@cncharitas.org.br. Será cobrada a tarifa de sócio para os velejadores.
16. INFORMAÇÕES
Para maiores informações entrar em contato com:
Clube Naval Charitas
Avenida Carlos Ermelindo Marins, 3100, Jurujuba, Niterói – RJ, 24.370-190, +55 21 2109-8125 e 8110
Secretaria Náutica: E-mail: nautica@cncharitas.org.br

COPA MASTER DE LASER – 2021

AVISO DE REGATAS

