65ª TAÇA CIDADE DE VITÓRIA
31 de agosto, 7 e 8 de setembro de 2019
1ª A L T E R A Ç Ã O D O A V I S O D E

REGATA

1. REALIZAÇÃO E SEDE
Iate Clube do Espirito Santo – ICES
2. CATEGORIAS PARTICIPANTES
• Vela de Oceano
Classes: RGS I, RGS II, Bico de Proa e Mini Oceano.
• Vela de Monotipos e Wind
Classes: Optimist Estreante e Veterano; HC 16; Snipe; Dingue; Laser; Windsurf Open, Sport e Start.
3. CLASSIFICAÇÃO
O evento é classificado como categoria “C”, conforme o Regulamento 20 da WS (World Sailing) 2017/2020.
4. REGRAS
As regatas serão disputadas de acordo com as regras da WS (World Sailing), as determinações da CBVela, as
determinações da FECAI, as regras das Classes e este Aviso de Regatas.
5. PERCURSO
5.1 Oceano: As regatas serão disputadas em percurso olímpico ou barla sota, na raia da baia de Camburi, e
será desenhado no Quadro de Avisos da garagem de vela..
5.2 Monotipo e Windsurf: As regatas serão disputadas em percurso olímpico ou barla sota, na raia da baia
de Camburi, e será desenhado no Quadro de Avisos da garagem de vela.
6. CHECK-IN
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7. PONTUAÇÃO
Sistema Linear apêndice A das regras de regata da WS (World Sailing).
8. ELEGIBILIDADE
8.1 São elegíveis os competidores de Vela que estiverem de acordo com a parte 6 das Regras de Regata da
WS (World Sailing).
8.2 A regata será aberta a todos os velejadores registrados em suas respectivas associações e federações
estaduais/nacionais.
8.3 Será necessário que o atleta apresente junto da ficha de inscrição o comprovante de pagamento da
anuidade (2019) de sua associação ou federação.
9. RESPONSABILIDADE
9.1 A decisão de participar ou não do evento, será de exclusiva responsabilidade dos participantes. A
organização do evento ou qualquer outra pessoa envolvida na organização não se responsabilizam por
qualquer lesão (inclusive morte), danos materiais ou pessoais; perda ou reivindicação sustentada por
competidores; ou qualquer um relacionado com um competidor antes, durante ou depois do evento.
9.2 Sugere-se a cada participante estar protegido por seguro contra terceiros.
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10. PROGRAMAS
10.1 Oceano: Serão disputadas duas (2) regatas, sem descarte. Com um mínimo de uma (1) regata para o
campeonato ser validado
10.2 Monotipos: Serão disputadas quatro (4) regatas valendo três (3). Com menos de três (3) regatas o
campeonato não será validado.
Serão disputadas seis (6) regatas valendo cinco (5). Com menos de três (3) regatas o campeonato não será
validado.
11.

CRONOGRAMA

31/08/2019 – Sábado
➢ Inscrições e entrega de camisa oficial do evento
Secretaria Administrativa do ICES
Horário: 8 às 10 horas
➢ Regatas
Oceano
Local: Raia de Camburi
Reunião de Comandantes: 11 horas
Largada: 12 horas
07/09/2019 – Sábado
➢ Inscrições e entrega de camisa oficial do evento
Secretaria Administrativa do ICES
Horário: 8 às 10 horas
➢ Regatas
Monotipos e Windsurf
Local: Raia de Camburi
Sinal de atenção: 11 horas
Largada: 12 horas
Optimist
Local: Raia de Camburi
Largada: 9 horas
08/09/2019 – Domingo
➢ Regatas
Monotipos e Windsurf
Local: Raia de Camburi
Sinal de atenção: 11 horas
Largada: 12 horas

➢ Confraternização e Premiação
Local: Área dos Canhões
Horário: 17 às 20h

Optimist
Local: Raia de Camburi
Largada: 9 horas
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12. INSCRIÇÃO
12.1 A inscrição deve ser feita pelo site www.ices.com.br, até os dias descritos no cronograma (item 11).
12.2 Somente serão validadas as fichas de inscrição que estiverem preenchidas por completo, corretamente.
12.3 A camisa oficial do evento só será entregue após a inscrição ser validada pela Secretaria do Evento.
12.4 Os atletas poderão efetuar depósito bancário na conta do Clube até o dia 30/08 para a Classe de Oceano
e 06/09 para as Classes de Monotipos e Windsurf. Após essa data o pagamento só será aceito na secretaria
do clube, em dinheiro.
12.5 As formas de pagamento são: depósito ou em espécie.
12.6 Dados para depósito:
Banco Santander
CNPJ: 28.165.090/0001-90
Código do banco 033
Agência 3345
Conta Corrente 13000542-6
12.7 Para todos os pagamentos feitos via depósito, será necessário o envio do comprovante para o e-mail
vela@ices.com.br.
12.8 Não será realizado devolução da taxa de inscrição.
13. VALORES
➢ Vela: R$ 30,00 por velejador (Monotipos e Oceano)
OBS. 1: Não serão aceitas inscrições por telefone.
OBS. 2: Embarcações de Oceano poderão ter até 6 tripulantes.
14. PROTESTO
14.1 Será cobrado uma taxa calção de R$ 60,00 (sessenta reais) por protesto realizado. Caso o protesto seja
deferido o valor será devolvido ao protestando.
14.2 Os formulários de protesto estarão disponíveis na secretaria do evento.
15. PREMIAÇÃO
15.1 OCEANO
Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados de cada classe com 1 (um) troféu para o comandante e 5
(cinco) medalhas para a tripulação.
OBS. 1: Caso não haja embarcações suficientes para caracterizar as duas classes (RGS I e RGS II), sendo no
mínimo três embarcações por classe, todos serão considerados RGS I.
15.2 MONOTIPOS e WINDSURF
Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados de cada classe com troféu para o primeiro colocado e
medalha para o segundo e terceiro lugar.
OBS.1: Para se caracterizar a formação de uma classe e/ou categoria será necessário o mínimo de 3 (três)
embarcações participantes.
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16. EQUIPE TÉCNICA
16.1 Comissão de Regata Vela :
Wallemberg Souza
16.2 Comissão de Protesto:
Artur Moreira Rodrigues
Francisco Leonardo Mitleg Kulnig
Michel R. Weber
16.3 Comodoria do ICES:
Carlos Moschen – Comodoro
Mário Busato – Vice Comodoro
Francisco Kulnig – Contra Comodoro
17. INFORMAÇÕES GERAIS
17.1 Uso de imagem
O competidor, ao se inscrever no evento, permitirá o uso da sua imagem para promoções e divulgações do
evento na mídia, filmes e fotos.
17.2 Alterações
A Comissão Organizadora poderá alterar, a seu critério, a programação e/ou os percursos da competição com
base em fatores meteorológicos ou de qualquer outra natureza, tendo, para tanto, o horário de término do
briefing como prazo limite.
17.3 Tabua de maré
PORTO TUBARÃO

PORTO DE VITÓRIA
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18 Mais informações:
Secretaria de Vela do ICES, pelos telefones (27) 3225-0422 ramal 205 ou 206 ou através do e-mail:
vela@ices.com.br
.../).../).../)
BONS VENTOS
COMISSÃO ORGANIZADORA
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