Iate Clube do Rio de Janeiro
64° CAMPEONATO BRASILEIRO CLASSE SNIPE
1º CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR CLASSE SNIPE

25 de janeiro à 03 de fevereiro de 2013
IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE REGATA
1. REGRAS
1.1 As regatas serão regidas pelas regras como definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV).
1,2 As Regras de Condução de Campeonatos Nacionais e Internacionais da SCIRA (RoC) serão aplicadas.
1.3 O Apêndice P será aplicado.
1.4 A RRV 35 será alterada de forma que barcos que não cheguem em até 30 minutos após o primeiro serão
considerados DNF.
1.5 As RRV 62.2 e 66 são alteradas para reduzir o prazo de pedidos de reparação e reabertura de protestos no
último dia de regatas.
1.6 A RRV 30.3 não será usada.
1.7 As RRV 32.2 e 33 serão alteradas para limitar alterações de percurso;
1.8 A RRV 60.1(a) será alterada de forma a restringir protestos de barcos em itens específicos deste Aviso e
Instruções de Regata.
1.9 A RRV 64.2 será alterada de forma a obrigar a Comissão de Protestos a abandonar uma regata como previsto
na RoC 18.
2.

PROPAGANDA
2.1 A propaganda será permitida de acordo com o regulamento 20 da ISAF.
2.2 Barcos deverão expor propaganda fornecida pela organização seguindo instruções publicadas no quadro de
avisos.

3.

ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
3.1 O campeonato será aberto a todos os barcos da classe Snipe com selo 2013 e velejadores (proeiros e
timoneiros) em dia com a SCIRA para o ano de 2013.
3.2 O Campeonato Brasileiro Junior é aberto para tripulações que não irão completar 22 anos no ano de 2013.
3.3 Os barcos elegíveis deverão se inscrever preenchendo o formulário em anexo e enviar por e-mail para
vela@icrj.com.br, junto com o comprovante de pagamento em favor do IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
(CNPJ 33.646.654/0001-46), conta no Banco Bradesco (237), Agência 445-6, Conta corrente 3329-4 ou na
Secretaria do evento até as 18:00 do dia 25/01/2013, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a. Comprovante de pagamento da inscrição no campeonato.
b. Cópia do certificado de medição.
c. Comprovante de pagamento da SCIRA-BR:

•
•
•

(selo R$ 20,00) e do timoneiro (R$ 60,00).
Anuidade dos Juniores será de (R$ 40,00)

Tanto timoneiro como proeiro devem estar quites com a classe.
d. Cópia do comprovante de filiação a federação estadual de origem (caso exista).
3.3 Os inscritos estarão automaticamente participando da categoria “Geral”, podendo se inscrever somente em
mais uma categoria (Mista, Máster, Junior ou Feminina).
4.

TAXAS:
A taxa de inscrição é de R$ 200,00 por barco.
As inscrições efetuadas até o dia 11.01.2013 serão bonificadas para o valor de R$ 180,00 por barco.

5.

PROGRAMAS DE REGATAS:
5.1 PROGRAMAÇÃO
25, 26, 27.01 (sexta, sábado domingo) 08:00 as 18:00 horas - Recepção de barcos, tripulação
25.01 (sexta-feira)08:00 as

12:00 horas: Inscrições - Campeonato Brasileiro Júnior
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26.01 (sábado)
27.01 (domingo)
28.01 (segunda-feira)

29.01 (terça-feira)
30.01 (quarta-feira)
31.01 (quinta-feira)
01.02 (sexta-feira)
02.02 (sábado)
03.02 (domingo)

13:00 regatas do dia - Campeonato Brasileiro Júnior
13:00 regatas do dia - Campeonato Brasileiro Júnior
13:00 regatas do dia - Campeonato Brasileiro Júnior
08:00 as 18:00 horas: Inscrições - Campeonato Brasileiro Open
11:30 horas: reunião de comandantes;
13:00 horas: solenidade de abertura;
15:00 horas: regata de abertura
13:00 regatas do dia - Campeonato Brasileiro Open
13:00 regatas do dia - Campeonato Brasileiro Open
13:00 regatas do dia - Campeonato Brasileiro Open
13:00 regatas do dia - Campeonato Brasileiro Open
13:00 regatas do dia - Campeonato Brasileiro Open
dia reserva

5.2 Número de Regatas
5.2.1 Campeonato Brasileiro Júnior - Estão programadas 2 regatas por dia, totalizando 6 regatas.
Campeonato Brasileiro Open - Estão programadas 2 regatas por dia, totalizando 10 regatas.
5.2.2 São necessárias 3 regatas (Brasileiro Júnior) e 4 regatas (Brasileiro Open) para validar a série.
5.2.3 Sendo realizadas 8 ou mais regatas, os dois piores resultados serão descartado.
5.2.4 Sendo realizadas 5 a 7 regatas, o pior resultado será descartado.
5.2.5 Com menos de 5 regatas não haverá descarte.
5.2.5 Poderá ser realizada uma regata adicional por dia, desde que não seja antecipada mais do que uma regata
em relação ao programa.
5.2.6 O dia reserva será utilizado somente para validar a série.
Obs.: No último dia de regata, nenhum sinal de atenção será feito depois das 16:00h.
6.

MEDIÇÕES
6.1 Será a critério da comissão organizadora do evento, seguindo as especificações e regras da classe.
6.2 Cada barco deverá ter seu certificado de medição válido no momento da confirmação da inscrição e uma
cópia colado na parte traseira do “coc pit”, conforme decisão da Assembléia da Classe realizada no último
Brasileiro em Aracaju (2012). Todos os barcos deverão ter o selo (2013) da Classe colado no casco e
passarão pelas seguintes medições antes do início do Campeonato:
a. Pesagem do barco completo.
b. Checagem e marcação de mastro, retranca, pau, leme, bolina e dois jogos de velas.
c. Medição de momento de inércia.
6.3 A Comissão de regatas ou a Comissão de Protestos poderão solicitar medição e pesagem de qualquer
embarcação durante o campeonato.

7.

COMISSÃO PARA DEFINIR ASSUNTOS IMPORTANTES
Será composto de 3 membros: Ricardo Lobato, Alex Juk (Vice Secretario do Hemisfério ) e Dr. Fernando Madureira
(capitão de flotilha).

8

INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de Regata estarão disponíveis na Secretaria do Evento a partir do dia 25/01/12.

9.

LOCAL
Sede do Evento: Iate Clube do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro-RJ
Área de Regatas: Baia de Guanabara – Raia da Escola Naval - Rio de Janeiro-RJ

10.

PERCURSOS
10.1 Os percursos serão os aprovados pela classe para campeonatos nacionais conforme publicado no Livro de
Regras da SCIRA (Barla-Sota, Olímpico e Triangular).

11.

PONTUAÇÃO
11.1 Será adotado o sistema linear de pontuação.

12.

PRÊMIOS
Prêmios serão conferidos da seguinte maneira:
1° ao 5° lugar geral
1° ao 3° lugar Junior
1° ao 3° lugar máster
1° ao 3° lugar mista
1° ao 3° lugar feminina
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13.

ELIMINATÓRIA PARA OS CAMPEONATOS MUNDIAIS JÚNIOR E GERAL DA CLASSE
13.1 O Campeonato Brasileiro Junior será a única eliminatória para as vagas do Brasil no Campeonato
Mundial Junior da Classe de 2013.
13.2 O Campeonato Brasileiro será a única eliminatória para as vagas do Brasil no Campeonato Mundial da
Classe 2013.

14.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
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, seus antecedentes, durante ou depois de completada.
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FICHA DE INSCRIÇÃO
64º Campeonato Brasileiro da Classe Snipe 2013
CATEGORIA: Geral e Junior....., Máster...., Mista....., ou Feminina....(assinalar uma das alternativas)
NOME DO BARCO :............................................. NUMERAL:..................................
CLUBE:...............................................................FLOTILHA:......................
TIMONEIRO:
................................................................................................................
END:........................................................................................................
CEP:...............-...CIDADE:...................................................U.F:...............
TEL(......)............................
EMAIL:.................................................................FAX:(......).....................

TRIPULANTE:
................................................................................................................
END:........................................................................................................
CEP:...............-........CIDADE:...............................................U.F:...............
TEL(......)............................
EMAIL:.................................................................FAX:(......).....................
O Iate Clube do Rio de Janeiro e demais entidades ou pessoas envolvidas na organização desse evento,
eximem-se de qualquer responsabilidade por acidentes, danos pessoais, materiais ou de qualquer natureza,
referentes a barcos ou participantes, que possam ocorrer antes, durante ou depois do evento.
....................................(......),.......de.............................de 2013

-----------------------------------------------Assinatura
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