REGATA CABO VELHO
23 DE OUTUBRO DE 2021
1º AVISO DE REGATA
1. REALIZAÇÃO E SEDE:
1.1 Iate Clube do Espirito Santo - ICES
2. CLASSES:
2.1 OPTIMIST: Iniciantes, Flotilha Estreante e Flotilha Veterano.
3. CLASSIFICAÇÃO:
3.1 O evento é classificado como categoria “C”, conforme o Regulamento 20 da WS 2021/2024.
4. REGRAS:
4.1 As regatas serão disputadas de acordo com as regras da WS 2021/2024, as determinações da
CBVela, as determinações da FECAI, as regras das Classes e este Aviso de Regatas.
5. PERCURSO:
5.1 Será fixado no Quadro de Avisos da garagem de vela.
6. PONTUAÇÃO:
6.1 Sistema Linear apêndice A das regras de regata da WS 2021/2024.
7. ELEGIBILIDADE:
7.1 São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com a parte 6 das Regras de Regata da
2021/2024 e 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
7.2 São elegíveis os alunos das escolas de Vela do ICES e guarderias de Vela do estado.
8. RESPONSABILIDADE:
8.1 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. PROGRAMA:
9.1 Será definido no dia, durante a reunião de velejadores. Se for necessário, serão realizadas diversas
baterias.

10. CRONOGRAMA:
Sábado – 23/10/2021
08h - Reunião de Velejadores
09h - Largada (Iniciantes – Alunos da Escola de Vela)
11h – Premiação dos Iniciantes e Inauguração da Sala da Escola de Vela
12h - Largada – Flotilha Estreante e Flotilha Veterano
Premiação da Flotilha: Logo após a conclusão do resultado
11. INSCRIÇÕES:
11.1 As inscrições poderão ser feitas antecipadamente pelo site do Clube (www.ices.com.br), até o dia
23 de outubro de 2021 às 8h.
11.2 Não serão aceitas inscrições por telefone.
12. VALORES DE INSCRIÇÕES:
12.1 Não será cobrada taxa de inscrição.
13. PROTESTO:
13.1 Caso haja protesto será analisado e julgado pelos professores
14. PREMIAÇÃO:
 1º ao 3º lugar – Categoria Iniciantes
 1º ao 3º lugar – Categoria Veterano
 1º ao 3º lugar – Categoria Estreante
15. OBSERVAÇÕES:
15.1 A Escola de Vela Cabo Velho disponibilizara barcos para os alunos que tenham interesse de
participar da regata. Caso haja mais alunos interessados em participar que barcos, iremos fazer
baterias de regata.
15.2 Os barcos serão sorteados entre os participantes devidamente inscritos.
15.3 A Regata Cabo Velho é uma regata festiva com intuito de promover e incentivar o esporte a vela.
16. INFORMAÇÕES GERAIS
16.1 ORGANIZAÇÃO: Iate Clube do Espírito Santo – ICES
16.2 DEMAIS INFORMAÇÕES:
Na Sala da Secretaria de Vela do ICES, pelo telefone (27) 3225-0422 ramal 205, celular (27) 98805- 1403
com Brenda, Elias ou Junior, ou através do e-mail: escoladevela@ices.com.br.

