2º AVISO DE REGATAS
Campeonato Flotilha Laser
Taça Fernando Boani e
João Ramos em Memória
29, 30 de abril e 1º de maio de 2017
INTRODUÇÃO: Diferente dos outros eventos organizados por esta
flotilha, este campeonato será dedicado a Fernando Boani, grande
incentivador da vela no Iate Clube de Brasília, assim como nosso amigo
e grande velejador João Frattini Ramos que começou uma nova viagem
rumo a iluminadas velejadas.
ORGANIZAÇÃO: Iate Clube de Brasília –ICB/DF,
REGRAS: Regras Internacionais de Regata
(International Sailing Federation) 2017/2020;

a

Vela

da

ISAF

INSCRIÇÕES: Os barcos e competidores poderão efetuar a inscrição via
online no endereço eletrônico: www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica
até as 13h do dia 29 de abril de 2017.
PROGRAMAÇÃO:

Dia

Hora

Sábado

29/04

14:00

Regatas do dia

17:00

Confraternização

Domingo

Segunda-feira

30/04

01/05

Evento

09:30

Regatas do dia

13:00

Confraternização

09:30

Regatas do dia

13:00

Premiação

Serão feitas duas regatas por dia com o descarte do pior resultado do
dia. O campeonato será validado com um mínimo de 1 regata
realizada. Os percursos e a quantidade de regatas por dia poderão ser
alterados pela Comissão de Regatas.
INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão à disposição dos velejadores na
Secretaria da Regata (ICB), no momento da confirmação da inscrição.
LOCAL E PERCURSOS: A área de regatas será estabelecida na raia
norte. Os percursos a serem seguidos serão descritos nas Instruções
de Regata.
PREMIAÇÃO: Serão premiados os três primeiros colocados Geral
(Standard, Radial e 4.7). Serão premiados também os três primeiros
colocados da categoria Standard: Estreante, Peso médio, Aprendiz de
Jumbo, Jumbo Pro e Fecha Raia.
Os velejadores não poderão correr em duas categorias ao
mesmo tempo.
No ato da inscrição deverão optar por Aprendiz de Jumbo/Jumbo
Pro ou outra categoria.
Entende-se por velejadores na categoria Aprendiz de Jumbo aqueles
que no momento da inscrição estiverem pesando entre 83 kg e 90 kg.
No Jumbo Pro os acima de 90 kg
Na categoria Estreante, serão considerados os velejadores de
Optimist que estiverem velejando em duplas.
O Fecha Raia será o competidor que concluir todas as regatas e
terminar em último no campeonato. Ele receberá a chave do transitória
do campeonato a ser entregue na abertura do campeonato no ano
seguinte e um prêmio surpresa a ser entregue na hora.
 É reservado a comissão de regata considerar como último
colocado, o competidor que evitar concluir a regata por
motivos excludentes ao torneio.
RESPONSABILIDADES: Os competidores participam do evento 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, seus antecedentes, durante ou depois de completada.

