CAMPEONATO ESTADUAL DE VELA OCEÂNICA
2º AVISO DE REGATA
REALIZAÇÃO E SEDE:
Iate Clube Do Espírito Santo (ICES) e Federação Capixaba De Iatismo (FECAI)
DATAS:
1ª ETAPA – 30 de abril de 2016
2ª ETAPA – 11 de junho de 2016
3ª ETAPA – 17 de setembro de 2016
4ª ETAPA – 15 de outubro de 2016
CLASSES
Oceano

BRA - RGS I E II
Brasília 32
Cruzeiro (Bico de Proa)
CLASSE CONVIDADA
HPE 25 – Star – Solling
I – DISPOSIÇÕES GERAIS:
REGRAS:
As regatas serão disputadas de acordo com as regras da ISAF 2013/2016, as determinações da
CBVela, as determinações da FECAI, as regras das Classes e este Aviso de Regatas.
PERCURSO:
O percurso será definido na reunião de comadantes de cada etapa.
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, que estejam em conformidade com a legislação estabelecida pela Marinha do Brasil,
Capitania dos Portos do Espírito Santo e que conheçam o RIPEAM e o conteúdo da NORMAM
03/DPC que estabelece os requisitos mínimos de segurança para as embarcações, com acesso na
página www.dpc.mar.mil.br

MEDIÇÕES:
Cada barco deve apresentar seu certificado de medição “rating” válido.

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:
Serão disputadas sete regatas conforme a programação abaixo com um descartes ou seis com um
descarte ou cinco valendo cinco, sendo que o campeonato só será válido com o mínimo de 05
regatas realizadas. Não deverá haver mais de três regatas por dia.
1ª Etapa
Sábado (30/04/2016)
10:30 horas - Reunião de Comandantes
10:30 horas - Encerramento das Inscrições
11:00 horas - Tiro de 1 hora
12:00 horas - Largada | 1 Percursos e 1 Regata
15:30 horas - Almoço Iatinho
2ª Etapa
Sábado (11/06/2016)
11:00 horas - Tiro de 1 hora
12:00 horas - Largada | 1 Percurso e 1 Regata
15:00 horas - Canoa de Cerveja no Iatinho
3ª Etapa
Sábado (17/09/2016)
11:00 horas - Tiro de 1 hora
12:00 horas - Largada | 1 Percurso e 1 Regata
15:00 horas - Canoa de Cerveja no Iatinho
4ª Etapa
Sábado (15/10/2016)
11:00 horas - Tiro de 1 hora
12:00 horas - Largada | 1 Percurso
16:00 horas - Premiação no Iatinho

INSCRIÇÃO:

Informamos que para melhor programação do nosso calendário de vela 2016, promovido por este
clube, as inscrições deverão ser feitas na secretaria do clube, no horário normal de expediente, das 9
às 18 horas ou pelo site do clube: www.ices.com.br.

Valor - R$ 150,00 (por embarcação até 27/04/2016)
Valor - R$ 200,00 (por embarcação após 27/04/2016)

OBS.:
1. O valor da inscrição é valido para todas as etapas do campeonato.
2. Não serão aceitas inscrições por telefone.
PROTESTO:
Valor R$ 150,00.
O valor da taxa será devolvido ao protestante, caso o protesto seja julgado procedente.
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.
Para a Classe Oceano serão oferecidas troféu para os comandantes e medalhas para os tripulantes
dos veleiros que conquistarem o 1º, 2º e 3º lugar de cada categoria do evento.
OBS:
1. Para se caracterizar a formação de uma Classe e/ou Categoria será necessário o mínimo de três
embarcações participantes;
2. A premiação será programada para uma data posterior a última etapa do campeonato e será informado
para todos os participantes com antecedência.

III – INFORMAÇÕES GERAIS
ORGANIZAÇÃO:

Diretoria de Vela – ICES
COMISSÃO DE PROTESTO:
Michel Weber
Francisco Leonado M. Kulnig
Artur Moreira Rodrigues
INFORMAÇÕES:
Na Secretaria de Vela do ICES, pelo telefone (27) 3225-0422, ramal 16, com as Sra. Evelin
Gasparini Corrêa e Brenda Coutinho ou através do e-mail vela@ices.com.br.
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BONS VENTOS
COMISSÃO ORGANIZADORA

