FAST FOLIA 2017
IR - Instruções de Regata
LOCAL:
Cota Mil Iate Clube – CMIC
Setor de Clubes Sul, Trecho 2, S/N, Conjuntos 26/27 – Lago Sul, Brasília - DF
Telefone: (61) 3225-4489

AUTORIDADES ORGANIZADORAS:
Cota Mil Iate Clube – CMIC
Marco Guedes Calonico – Capitão da Flotilha FAST 230 - 2017.
Coordenação da Flotilha FAST 230
01 - REGRAS:
A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições
das Regras de Regata a Vela.
02 – ELEGIBILIDADE E INSCRICOES:
Barcos Flotilha FAST 230
As inscrições no Site: www.sarweb.com.br

03 - SINALIZAÇÃO EM TERRA:
3 Sinalização em terra será içada no mastro principal do evento, localizado ao
lado do Cais de embarque e desembarque.
04 – PROGRAMAÇÃO
Data
09/12/2017
09/12/2017
10/12/2017
10/12/2017

Horário
13:30 h
14:00 h
10:00 h
14:00 h

Evento
Reunião de timoneiros
03 Regatas
Churrasco de Confraternização
Premiação

05 – NÚMERO DE REGATAS:
5.1 O Evento está programado para 3 regatas curtas, mas será válido com o
mínimo de 1 regatas realizadas. Não haverá descarte.
5.2. Horário limite de sinal de atenção, 16h.
06 – AREAS DE REGATAS:
A área da regata será na raia sul do lago Paranoá.
07 - PERCURSOS:
O diagrama no anexo 1 mostra o percurso Dois Barla Sotas.
8 – MARCAS DE PERCURSO:
Marcas 1, 2, 1 e 2 serão bóias infláveis.
9 - PARTIDA:
9.1 A linha de partida será entre os mastros desfraldando bandeiras de cor
alaranjada sobre os barcos da CR.
9.2 O barco da CR poderá manter sua posição no alinhamento de partida
usando motor.
10 - MUDANÇA DA PRÓXIMA PERNA DO PERCURSO:
Para mudar a posição da próxima perna do percurso, a Comissão de Regata
poderá fundear uma nova marca (ou mover a linha de chegada) e remover a
marca original tão logo quanto possível. Quando em uma subsequente
mudança de percurso uma nova marca é substituída, a marca original poderá
ser usada.
11 - CHEGADA:
11.1 A linha de chegada será entre o mastro desfraldando uma bandeira de
cor alaranjada no barco da CR e a marca de chegada na outra extremidade.
11.2 O barco da CR poderá manter sua posição no alinhamento de chegada
usando motor.
12 – SISTEMA DE PUNIÇÃO:
Será aplicado o Apêndice P – Punição imediata por infração à Regra 42.

13 - LIMITES DE TEMPO:
Após o 1º colocado de cada classe chegar, os demais terão 2 horas para
completar o percurso.
14 - PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO:
14.1 Formulários de protestos estarão disponíveis na secretaria do evento.
Protestos devem ser entregues no prazo de protestos especificado.
14.2 O prazo de protesto será de 30 minutos após a chegada da Comissão de
Regata em terra.
14.3 Avisos aos competidores serão afixados até 15 minutos depois de
encerrado o prazo de protesto, a fim de informá-los dos horários e locais das
audiências nas quais serão partes ou citados como testemunhas.

15 - PONTUAÇÃO:
15.1 O evento terá no máximo 3 regatas.
15.2. Quando 3 (três) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco
na série será a soma de suas pontuações de cada regata.
16 - PREMIAÇÃO:
Será realizada no Churrasco de Confraternização no domingo dia 10/12/2017
as 14:00 h.
17- ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
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, seus antecedentes, durante ou depois de
completada.
18 - INFORMAÇÕES
Secretaria Cota Mil Iate Clube
marcocalonico@gmail.com.br
Marco Calonico (61) 98608-8940

ANEXO 1

Percurso

