29, 30 de abril e 1° de maio

Aviso de Regata

Autoridades Organizadoras
Iate Clube de Brasília
FNB - Federação Náutica de Brasília
Flotilha de Brasília de Finn

Torneio George Raulino da Classe Finn 2017 – Iate Clube de Brasília

O Torneio George Raulino tem como objetivo principal homenagear o primeiro
Finnista de Brasilia, que tem a sua história voltada para o desenvolvimento do
Iatismo na cidade, sendo um dos principais responsáveis pelo crescimento e
sucesso de nosso esporte e do Iate Clube de Brasilia, tendo apoiado e
incentivado diversas gerações de velejadores.
1. Regras
1.1. O Torneio será regido pelas Regras de Regata à Vela da World Sailing 2017 –
2020.
1.2. O Torneio deverá estar de acordo com as regras vigentes da classe Finn.
1.3. No caso de haver conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata,
prevalece o estabelecido nas Instruções de Regata.
1.4. As prescrições da Confederação Brasileira de Vela – CBVela se aplicam.
2. Propaganda
2.1. Será aplicado o regulamento 20 da ISAF, de forma que a propaganda poderá
ser exibida sem restrições, desde que mantida a clara identificação dos barcos
e preservadas as provisões do regulamento 20.4 no que diz respeito à
propaganda do patrocinador da classe ou do evento.
3. Elegibilidade e Inscrições
3.1. Serão elegíveis os competidores regularmente inscritos na Classe, quites com
sua respectiva federação estadual e inscritos neste campeonato.
3.2. Inscrições poderão ser feitas nos formulários disponíveis no site link:
www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica, ou junto à Secretaria do Campeonato,
até as 10h00 do dia 29 de abril de 2017.
3.3. Durante todo o Campeonato os Barcos devem permanecer no ICB.
4. Taxa de inscrição
4.1. A taxa de inscrição será de R$ 50,00 (cinquenta reais) por embarcação.
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5. Programa
DATA

HORA

29/abril

14:00 Regatas

Sábado
30/abril

09:30 Regatas

Domingo

09:30 Regatas

01/maio
Segunda

EVENTO

Logo após a chegada em Terra
e Apuração do Resultado.

Churrasco de Premiação

6. Instruções de regata
6.1. As Instruções de Regata estarão disponíveis, à partir das 10:00 horas do dia 28
de abril de 2017.
7. Área de regata
7.1. As regatas serão conduzidas na Raia Norte do Lago Paranoá.
8. Percursos
8.1. Os percursos serão detalhados nas Instruções de Regata e deverão cumprir
com as recomendações contidas nas regras da Classe Finn para campeonatos
deste nível, ou seja, percurso de 2 barla-sota.
9. Número de regatas e Pontuação
9.1. Será aplicado o Sistema Linear de Pontuação de acordo com o Item A4 do
Apêndice A (RRS 2017-2020).
9.2. O mínimo de 3 (três) regatas é necessário para constituir a série.
9.3. Estão programadas 6 (seis) regatas, podendo haver até 2 (duas) regatas por
dia.
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9.4. Quando menos de 3 (três) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do
barco na série será a soma de suas pontuações em cada regata.
9.5. Quando 4 (quatro) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do
barco na série será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se
seu pior resultado.
10. Numerais de vela
10.1.

Todos os barcos deverão exibir os numerais de vela claramente visíveis

na vela, de acordo com o apêndice G das RRV, exatamente iguais ao registro
do formulário de inscrição.
11. Premiação
Serão premiados os barcos conforme a seguinte ordem: 1º ao 3º Geral

12. Isenção de responsabilidade
12.1.

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a

regra 4 (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 e depois de
completado o evento.
13. Informações
Iate Clube de Brasília - ICB
Setor de Clubes Norte, Trecho 2, Conjunto 4
Telefones: (61) 3329-8748 / 3329-8747 - (61) 3329-8749
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