Campeonato Brasil Centro Optimist 2015
BÚZIOS SAILING WEEK

04 a 06 de junho de 2015 – Corpus Christi
ABCO/ICAB
AVISO DE REGATAS
1. REGRAS
1.1

A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de
Regata a Vela da ISAF (RRV).

1.2

Aplicam-se as prescrições da CBVela assim como o Regulamento Geral da ABCO.

1.3

A RRV 61.1 “Informando ao protestado” é modificada como segue:
1.3.1 Adiciona-se à regra 61.1 (a): “O barco protestante deve informar a Comissão de
Regatas, junto à linha de chegada, sobre o(s) barco(s) sendo protestados,
imediatamente após chegar.

1.4

A RRV 40 e o preâmbulo da Parte 4 das RRV são modificados como segue:
1.4.1 A primeira sentença da RRV 40 é eliminada e substituída por: “Cada
competidor deve vestir um colete salva vidas de acordo com a regra da
classe 4.2 (a) adequadamente fechado por todos os momentos enquanto em
água, exceto quando temporariamente colocando ou tirando roupa.

1.5

As RRV sinal de regata RECON e 66 são alteradas, respectivamente: tempos para
sinalizar em terra e modificação de prazos. As alterações serão detalhadas nas Instruções
de Regata. As instruções de regata podem modificar outras regras de regata.

2. PROPAGANDA
2.1

Os competidores poderão exibir propaganda no casco de acordo com o Regulamento da
ISAF 20.3.2 mas conforme restrito pela regra da classe 2.8.

2.2

Os barcos participantes poderão ser requeridos a exibir publicidade escolhida e fornecida
pela organização do evento.

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
3.1

O evento é aberto a velejadores das categorias Veterano e Estreante que:
- Estiverem de acordo com o Regulamento 19 da ISAF;
- Tenham ano de nascimento igual ou posterior à 2000;

3.2

Velejadores elegíveis deverão se inscrever preenchendo o formulário de inscrição na
secretaria do evento, que deverá ser entregue na mesma até às 12h de 04/06/2015.
a) Cópia de RG ou da certidão de nascimento;
b) Cópia do seguro saúde (Opcional mas recomendado. Aqueles que o possuam
informem companhia e número do associado)

4. TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1

Deverá ser paga, ao realizar a inscrição na secretaria do evento em cheque ou dinheiro.

Valor R$ 90,00 (noventa reais)
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5. PROGRAMAÇÃO
5.1 Inscrição:
04/06/2015, quinta feira, até as 12h.
5.2 Dias de Regata e Categorias:
04/06/2015, Quinta feira
Regatas Veterano e Estreante.
05/06/2015, Sexta feira
Regatas Veterano e Estreante.
06/06/2015, Sábado
Regatas Veterano e Estreante.
Cerimônia de Encerramento e Premiação após as
regatas.
5.3

Número de Regatas:
Categoria

Número de
Regatas

Regatas por dia

Máximo de Regatas/dia

VETERANO

09

3

4

ESREANTE

06

2

2

5.4

O sinal de atenção da primeira regata do evento está programado para as 13h.

5.5

Não será dado nenhum sinal de partida após as 16h00 do dia 06/06/2015.
.

6. INSTRUÇÕES DE REGATA
6.1

Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do Campeonato, sendo entregues
no momento da confirmação da inscrição.

7. LOCAL DAS REGATAS
7.1

A área de regata será na raia de Búzios – Iate Clube Armação de Búzios

8. PERCURSO
8.1

Será utilizado o percurso trapezoidal tradicional da Classe Optimist.

9. SISTEMA DE PUNIÇÃO
9.1

Será aplicado o Apêndice P.

10. PONTUAÇÃO
10.1 Na categoria Veterano, três regatas completadas são necessárias para que se constitua
a série.
a)
Quando 4 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série
será a soma de suas pontuações em cada regata;
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b)

Quando 5 ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco
na série será a soma das pontuações em cada regata, excluindo-se
seu pior resultado.
10.2 Na categoria Estreante, três regatas completadas são necessárias para que se constitua
a série do campeonato sul brasileiro que terá os seguintes descartes:
a)
Quando 3 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a
soma de suas pontuações em cada regata.
b)
Quando 4 ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na
série será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se o seu
pior resultado.

11. LOCAL DE PERMANÊNCIA
11.1 Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pela organização do
campeonato.

12. ALUGUEL DE BARCO
12.1 Os interessados em alugar barco, deverão entrar em contato com
edn@icrj.com.br ou tel. 21 3223-7200 (EDN / ICRJ)
13. SEGURANÇA
13.1
Além das Regras da Classe IODA 4.2(a) e (b), 4.3(a) e (b), todo barco deve ter a bordo
um remo com uma superfície mínima de 0,025 m², preso ao barco por um cabo e todo
competidor deverá ter um apito amarrado ao colete salva-vidas. Aos que descumprirem com
esta instrução poderá ser aplicada uma penalidade de 5 pontos para cada regata na qual eles
tenham falhado em observar esta instrução. Isto altera a Regra 35 e A4.

14. PREMIAÇÃO
1º ao 5º geral – Veteranos
1º ao 5º geral – Estreantes
1º ao 3º mirim (masculino e feminino, veteranos e estreantes)
1º ao 3º infantil (masculino e feminino, veteranos e estreantes)
1º ao 3º juvenil (masculino e feminino, veteranos e estreantes)

15. RESPONSABILIDADE
15.1
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 04, 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.

16. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Pedro Paulo Petersen: pppetersen@gmail.com

