28 e 29 de março

Aviso de Regata

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

A Copa DF Master de Finn tem como finalidade prestigiar os velejadores da
Classe Finn acima de 40 anos.

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 quites com suas respectivas federações
estaduais e devidamente inscritos no evento.
3.2. Inscrições poderão ser feitas nos formulários disponíveis no site link:
www.sarweb.com.br, ou junto à Secretaria do Cota Mil Iate Clube, até as 09h00
do dia 28 de março de 2020.
4. Programa
DATA
28/março
Sábado
29/março
Domingo

HORA

EVENTO

14:30

Até 03 regatas

09:30

Até 03 regatas

5. Instruções de regata
5.1. As Instruções de Regata estarão disponíveis até a véspera do evento.

6. Área de regata
6.1. As regatas serão conduzidas na Raia Sul do Lago Paranoá.

7. Percursos
7.1. Os percursos serão detalhados nas Instruções de Regata e deverão cumprir
com as recomendações contidas nas regras da Classe Finn para campeonatos
deste nível.

8. Número de regatas e Pontuação
8.1. Será aplicado o Sistema Linear de Pontuação de acordo com o Item A4 do
Apêndice A (RRS 2017-2020).
8.2. O mínimo de 3 (três) regatas é necessário para constituir a série.
8.3. Estão programadas 6 (seis) regatas, podendo haver até 3 (duas) regatas por
dia.
8.4. Quando menos de 3 (três) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do
barco na série será a soma de suas pontuações em cada regata.
8.5. 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.

9. Premiação
9.1. Serão premiados os seguintes vencedores:
9.1.1. 1º ao 3º Geral
9.1.2. 1º Master (40 a 49 anos)
9.1.3. 1º Grand Master (50 a 59 anos)
9.1.4. 1º Great Grand Master (60 a 69 anos)
9.1.5. 1º Legend (70 anos ou mais)

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. Isenção de responsabilidade
11.1.

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.

12. Área de Regata
12.1.

O evento será sediado no Cota Mil Iate Clube de Brasília , no SCES 2,

Trecho 2;
12.2.

As regatas serão disputadas na Raia Sul e/ou na Raia Especial Sul

(anexo A);

13. Informações
13.1.

Diretoria de Náutica do Cota Mil Iate Clube

ANEXO A

