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26, 27, 28, 29/fev e 1/mar 
 

 

3ª ALTERAÇÃO DO AR 
Alterações com realce amarelo 

Publicado: 21 de janeiro de 2020 – 13h 

 

1. REGRAS 

1.1. A regata será regida pelas regras definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV) 2017/2020. 

1.2. Determinações da CBVELA, FNB, Estatuto e Regras da Classe Finn, este Aviso de Regata 

(AR) e as Instruções de Regata (IR). 

2. PROPAGANDA  

2.1. Os barcos podem ser obrigados a expor número de proa e propaganda escolhida e suprida 

pela Autoridade Organizadora. 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1. O evento é aberto para velejadores da classe Finn. 

3.2. São elegíveis para o campeonato, os que estiverem quites com os itens abaixo até às 8h30 

do dia 27 de fevereiro de 2020: 

a) Federação Estadual.  

b) Anuidade da Associação Brasileira da Classe Finn (R$ 130,00 que deve ser pago 

diretamente para o secretário nacional da classe Finn). 

c) Taxa de inscrição. 
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3.3. Os velejadores elegíveis poderão fazer a pré-inscrição enviando a ficha de inscrição (anexo 

1) juntamente com o comprovante de pagamento da inscrição (item 4), para o e-mail: 

nautica.iate@iatebsb.com.br, ou entregar na Secretaria Náutica, até às 8h30 do dia 27 de 

fevereiro de 2020.  

3.4. Inscritos na categoria Jumbo ou Pena, deverão fazer a pesagem na Secretaria Náutica até 

às 8h30 do dia 27 de fevereiro de 2020. 

4. TAXA DE INSCRIÇÃO 

4.1. Taxa de Inscrição será de R$ 200,00 (duzentos reais) por embarcação. 

4.2. A taxa de inscrição deve ser paga através de depósito bancário na conta corrente do Iate 

Clube de Brasília / CNPJ: 00.018.978/0001-80 / Banco do Brasil / Agência: 0452-9 / Conta 

nº 220460-6. 

5. PROGRAMA 

5.1. Programação será conforme a seguir: 

Data Horário Atividade 

26/fev  
(4ª feira) 

9h até 16h Inscrições, credenciamento e pesagem. 

27/fev  
(5ª feira) 

8h30 

8h30 

9h30 

19h 

Limite para inscrições e pesagem. 

Reunião de timoneiros 

Regatas 

Jantar 

28/fev  
(6ª feira) 

9h30 

 

Regatas 

 

29/fev          
(sábado) 

9h30 

19h 

20h 

 

Regatas 

Assembleia Anual da Classe Finn 

Pizza 

 

 

1/mar 
(domingo) 

9h30 

Após as regatas 

Regatas 

Cerimônia de encerramento, premiação e coquetel de confraternização 

5.2. Estão programadas até 10 (dez) regatas, podendo haver até 3 regatas por dia. 

5.3. No dia 1/mar não será dado nenhum sinal de partida após às 13h. 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA 

6.1. Estarão disponíveis na Secretaria Náutica no dia 26 de fevereiro de 2020. 

7. LOCAL 

7.1. A sede do evento será no Iate Clube de Brasília. 

7.2. A Área de Regata será na Raia Norte do Lago Paranoá – Brasília. 

8. LOCAL DE PERMANÊNCIA 

8.1. Os barcos deverão permanecer no Iate Clube de Brasília durante todo o campeonato. 

9. PERCURSOS 

9.1. Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata. 
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10. PONTUAÇÃO 

10.1. 3 (três) regatas devem ser completadas para constituir a série.  

10.2. Quando até 4 (quatro) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será 

a soma de suas pontuações em cada regata. 

10.3. Quando 5 (cinco) 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. 

11. PRÊMIOS 

11.1. Será oferecida premiação para: 

1º ao 5º Geral  

1º ao 3º Pré Master (35 a 39 anos)  

1º ao 3º Master (40 a 49 anos)  

1º ao 3º Grand Master (50 a 59 anos) 

1º ao 3º Great Grand Master (60 a 69 anos) 

1º ao 3º Legend (acima de 70 anos)  

1º ao 3º peso Pena (peso menor que 90Kg) 

1º ao 3º peso Jumbo (peso maior que 110Kg) 

11.2. Vale a idade referente ao primeiro dia de regata (27/02/2020). 

12. DIREITOS DE USO DE IMAGEM 

12.1. Em participando em qualquer dessas regatas, qualquer velejador garante à organização e 

seus representantes designados por ela e seus patrocinadores a fazer uso de qualquer 

imagem, foto ou entrevista feita durante o período da competição, por período 

indeterminado, livres de quaisquer custos. 

13. ISENÇÃO E RESPONSABILIDADE 

13.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de 

Competir. O esporte a vela por sua natureza é um esporte imprevisível e desta forma envolve 

risco. Por participar no evento, cada competidor e equipe de apoio concorda que: 

a) Estão cientes do risco inerente envolvido no esporte e aceitam a responsabilidade de expor 

a si mesmos, sua tripulação e barco a tal risco enquanto tomando parte no evento; 

b) Eles são responsáveis pela sua segurança, de suas tripulações, do barco e suas outras 

propriedades enquanto em água ou em terra; 

c) Eles aceitam a responsabilidade por qualquer prejuízo, dano ou perda até a extensão 

causada por suas ações ou omissões; 

d) O fornecimento de uma equipe de comissão de regatas, barcos de segurança, árbitros e 
outros oficiais e voluntários pela organização não isenta os competidores de suas próprias 
responsabilidades; 

e) A cobertura de um barco de segurança para esta tarefa, particularmente em extremas 
condições de tempo, será conforme possa ser viável nestas circunstâncias. 

13.2. 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. 
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ANEXO 1 - Ficha de Inscrição 
 

Campeonato Brasileiro da Classe Finn 2020 
 

Nome Completo: 

Numeral:                                                            Categoria: 

Clube:                                                                        UF:                                                

Data de nascimento:                                                    

E-mail:  

Telefones para contato: (     )   

Tamanho da camiseta:  EXG (    )       GG (     )      G  (    )        M (    )  

Data do pagamento da Inscrição do campeonato: _______/_______ / ________ 

  
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Reconheço que a decisão de competir no Campeonato Brasileiro da Classe Finn é de minha inteira 
e exclusiva responsabilidade e que o Iate Clube de Brasília e outros envolvidos com a organização 
do Campeonato ou qualquer outra pessoa envolvida na organização não se responsabilizam por 
qualquer lesão, inclusive morte, danos materiais ou pessoais, ocorrida durante ou em consequência 
de minha participação no Campeonato. "Obrigo-me a cumprir todas as regras da World Sailing, 
podendo ser penalizado em caso de descumprimento não me escusando de observá-las alegando 
desconhecimento."  
 
 
 

________________-____, ____ de ______________ de ________ 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Velejador 

 
Observações: 

 Taxa de Inscrição será de R$ 200,00 (duzentos reais) por embarcação. 

 A taxa de inscrição deve ser paga através de depósito bancário na conta corrente do Iate 

Clube de Brasília / CNPJ: 00.018.978/0001-80 / Banco do Brasil / Agência: 0452-9 / Conta 

nº 220460-6. 

 Os velejadores elegíveis poderão fazer a pré-inscrição enviando a ficha de inscrição (anexo 

1) juntamente com o comprovante de pagamento da inscrição (item 4), para o e-mail: 

nautica.iate@iatebsb.com.br, ou entregar na Secretaria Náutica, até às 8h30 do dia 27 de 

fevereiro de 2020.  
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