
CAMPEONATO NORTE E NORDESTE DA CLASSE SNIPE 

 15 a 17 de NOVEMBRO 2019 

Aracaju – Sergipe – Brasil 

AVISO DE REGATA 

AUTORIDADE ORGANIZADORA 

Iate Clube de Aracaju – ICAJU  

SEDE DO EVENTO 

A sede oficial será no IATE CLUBE DE ARACAJU – ICAJU, na Av. Beira Mar, S/N, 13 de 
Julho, Aracaju/SE.  

RAIA 

A raia será montada no Estuário do Rio Sergipe, próximo da boca da barra. 

1. REGRAS 

1.1 Regras de Regata a Vela da WS 2017/2020 e as da Regras da Classe Snipe. 

1.2 Em caso de conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, 
prevalecem as da Instruções de Regata. Isto modifica a regra 63.7. 

2. PROPAGANDA 

A propaganda será restrita à categoria C de acordo com o Regulamento 20 da WS. 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1 O campeonato será aberto a todos os barcos da classe Snipe com selo 2019 e 
timoneiros em dia com a SCIRA para o ano de 2019.  

3.2 Os barcos elegíveis deverão se inscrever preenchendo o formulário 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLm1FNWn6yf_pFOb9EGAsDRUdFv2dM1
6l5kmSV6P1oXzP7sw/viewform após pagamento via depósito bancário em favor do 
Iate Clube de Aracaju (CNPJ: 13.018.148/0001-03), Banco do Brasil, Ag: 
3361-8; C/C: 4846-4.  

3.3 Os barcos deverão confirmar a inscrição na secretaria do Campeonato até às 12:00 
horas do dia 15/11, mediante a apresentação dos seguintes documentos:  

a. Comprovante de pagamento da inscrição no campeonato.  

b. Cópia do certificado de medição.  

 



4. TAXAS 

4.1 A taxa de inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por barco até o dia 
31/10/2019 

4.2 Para depósitos efetuados após essa data até 15/11/2019 R$ 180,00 (cento e 
oitenta reais).  

5. PROGRAMA  

5.1 Programação  

15/11 – Sexta-feira 

08 às 11h Inscrição, medição e pesagem 
11:00h Reunião de Timoneiros 
12:30h Início das regatas 

16/11 – Sábado 12:30h Início das regatas 

17/11 – Domingo 
11:30h Início das regatas 

16:00h Happy Hour e Premiação 

 

5.2 Número de regatas programadas 

Estão programadas 07 (sete) Regatas para o evento, com realização de no máximo 03 
(três) regatas por dia. No domingo dia 17/11 nenhum sinal de atenção será feito após 
as 14:30 horas. 

6. MEDIÇÕES 

6.1 A CR ou CP poderá fazer inspeções de medição durante o campeonato. 

6.2 Todos os barcos deverão manter, durante o campeonato, uma cópia do seu 
certificado de medição afixado no convés. 
 
7. INSTRUÇÕES DE REGATA 

As Instruções de Regata estarão disponíveis na Secretaria do Evento a partir do dia 
15/11/2019.  
 
8. PERCURSOS 

Os percursos a serem seguidos serão os aprovados pela classe: barlasota, olímpico e 
triangular, conforme colocado na Instrução de Regatas. 

9. SISTEMA DE PUNIÇÃO 

Será aplicado o apêndice P.  
 

10. PONTUAÇÃO 

10.1 Será aplicado o Sistema Linear do Apêndice A.  



10.2 É requerido que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série. 

10.3 a. Quando menos de 5 (cinco) regatas foram completadas, a pontuação do barco 
na série será a soma de suas pontuações em cada regata. 

b. Quando 5 (cinco) ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na 
série será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado.  
 
11. LOCAL DE PERMANÊNCIA 

Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pela comissão 
organizadora, sendo sua permanência obrigatória no local do campeonato até o seu 
término.  
 

12. PRÊMIOS 

Prêmios serão concedidos como segue:  

1º ao 5º na Classificação Geral 

1º ao 3º nas categorias Master, Júnior, Feminino, Mista.  
 

13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a Regra 4. 
Decisão de Competir. As Autoridades Organizadoras, assim como as pessoas que que 
compõem estas agremiações e autoridades, assim como todas as demais envolvidas na 
organização do evento, não poderão ser responsabilizadas por quaisquer acidentes 
(inclusive morte), danos, perda pessoal,  de materiais ou de qualquer outra natureza, 
referente à barcos, participantes e público que estejam acompanhando o evento em 
geral, antes, durante e depois do campeonato, posto que os participantes estão 
competindo por seu próprio risco e responsabilidade.  
 

14. AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

Os competidores concordam em participar de imagens e vídeos que poderão ser 
divulgados nas mídias sem necessidade de prévia autorização.  
 
15. INFORMAÇÕES 

Iate Clube de Aracaju – 79 3211-9623 – Secretaria. 
Carlos Menezes (Bira) – 79 99977.3927 
Carlos Traversa – 79 99972.2882 
 

Bons Ventos!! 


