REGATA DAS MÃES
07 DE MAIO DE 2016
2º A V I S O D E

REGATA

REALIZAÇÃO E SEDE:
Iate Clube do Espirito Santo (ICES) e Federação Capixaba de Iatismo (FECAI)
CLASSES:
Optimist Veterano e Estreante
I – DISPOSIÇÕES GERAIS:
CLASSIFICAÇÃO:
O evento é classificado como categoria “C”, conforme o Regulamento 20 da ISAF 2013/2016.
REGRAS:
As regatas serão disputadas de acordo com as regras da ISAF 2013/2016, as determinações da
FBVM, as determinações da FECAI, as regras das Classes e este Aviso de Regatas.
CHECK-IN:
Será realizado check-in na água, junto à CR, sendo obrigatório para caracterização da
Classe/Modalidade/Categoria.
PERCURSO:
Será divulgado da reunião de comandantes na Garagem de Vela do clube.
PONTUAÇÃO:
Sistema Linear apêndice A das regras de regata da ISAF 2013/2016.
ELEGIBILIDADE:
São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com a parte 6 das Regras de Regata da ISAF
2013/2016.
RESPONSABILIDADE:
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.

II - PROGRAMAS E INSCRIÇÕES:
PROGRAMA:
Será disputada uma série de regatas, sem descarte
Sábado - (07/05/2015)
08:30h - Encerramento das inscrições
09:30h - Tiro de 1 hora
10:30h – Largada Veteranos e Estreantes (Dupla)
11:30h - Largada Veteranos e Estreantes (Solo)
14:00h - Premiação na Área da Piscina
INSCRIÇÕES:
As inscrições poderão ser feitas antecipadamente no ICES, no horário normal de expediente na Sala
da Secretaria de Vela com a Sra. Evelin Gasparini Corrêa, e no dia da regata de 8:00 às 08:30h.
VALOR:
Não será cobrada taxa de inscrição
PREMIAÇÃO:
Para os três primeiros colocados de cada Classe/Categoria com um mínimo de 05 (cinco)
embarcações participantes.
Para os dois primeiros colocados de cada Classe/Categoria com um mínimo de 04 (quatro)
embarcações participantes.
Para o primeiro colocado de cada Classe/Categoria com um mínimo de 03 (três) embarcações
participantes.
A premiação será realizada em outro dia, num evento específico a ser agendado.
Obs:
Para se caracterizar a formação de uma Classe e/ou Categoria será necessário o mínimo de três
embarcações participantes.
A participação neste Campeonato é aberta os velejadores de todo o Brasil.
III – INFORMAÇÕES GERAIS
ORGANIZAÇÃO:
Iate Clube do Espírito Santo – ICES
Federação Capixaba de Iatismo - FECAI
COMISSÃO DE PROTESTO:
Jens Olav Ulfeldt
Artur Moreira Rodrigues
INFORMAÇÕES:
Na Secretaria de Vela do ICES, pelo telefone (27) 3225-0422 ramal 16, celular (27) 98805-1403
com a Sra. Evelin Gasparini Corrêa ou através do e-mail: vela@ices.com.br

