CAMPEONATO DO DF DE STAR
2 e 3 de junho de 2018
AVISO DE REGATA
1. Regras:
1.1. A regata será regida pelas ‘regras’, tais como definidas nas Regras de Regata à Vela (RRV) da World Sailing.
1.2. Estará em vigor o Apêndice T – Arbitragem.
2. Elegibilidade e Inscrições:
2.1. São elegíveis velejadores da classe Star. Todos os barcos deverão estar quites com a ISCYRA. Proeiros e
Timoneiros deverão estar quites com a respectiva Federação Estadual.
2.2. A Flotilha Paranoá da Classe Star cobrará uma taxa de R$ 50,00 por barco, que deverá ser pago diretamente
ao tesoureiro Renato Moura. Este valor será utilizado para Flotilha pagar a FNB e outras despesas.
2.3. Os competidores elegíveis da classe Star poderão fazer a pré-inscrição no endereço eletrônico:
www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica, até 12h30 do dia 2 de junho de 2018.
2.4. A confirmação das inscrições dependerá do cumprimento dos critérios previstos no AR 2 (Elegibilidade e
Inscrições) e do correto e integral preenchimento da respectiva ficha de inscrição.
3. Instruções de Regata e Avisos:
3.1. As Instruções de Regata e Avisos aos Competidores serão afixados no Quadro Oficial de Avisos localizado
no Espaço Gourmet da Náutica.
4. Programa de regatas:
Data
2/junho
(sábado)
3/junho
(domingo)

Horário

Atividade

12h30 Limite para as inscrições
12h45 Reunião de Timoneiro para eleição do novo Capitão de Flotilha
13h30 Regatas
9h30 Regatas

4.1. Estão programadas 5 (cinco) regatas, podendo haver até 3 (três) regatas por dia.
4.2. No sábado (2/junho) não será dado nenhum sinal de partida após as 16h30.
4.3. No domingo (3/junho) não será dado nenhum sinal de partida após as 12h00.
5. Percurso:
5.1. Os diagramas dos percursos estão disponíveis nas Instruções de Regata.
6. Pontuação:
6.1. 1 (uma) regata deve ser completada para validar a competição.
6.2. Quando até 4 (quatro) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas
pontuações em cada regata.
6.3. Quando 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas
pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado.
7. Isenção de responsabilidade:
7.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. 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. (Ver RRV 4, Decisão de Competir)
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