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AVISO DE REGATA 
 

1. REGRAS: 
1.1 O campeonato será disputado de acordo com as regras, conforme definido nas Regras de Regata a Vela da World 
Sailing (RRV 2017/2020). 
1.2 Serão válidas as regras das classes participantes. 
 
2. PROPAGANDA: 
2.1 Os barcos poderão ser obrigados a exibir propaganda escolhida e fornecida pala autoridade organizadora. Se essa 

regra for infringida, o Regulamento 20.9.2 da World Sailing será aplicado.  

 
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
3.1 O campeonato será aberto a todos os barcos das classes Optimist, Laser, Snipe, Dingue, Hobie Cat 16, 29er, 420, 
Skipper 21 e HPE 25;  
3.2 Os barcos elegíveis deverão ser inscritos na Secretaria do Yacht Clube da Bahia até 03 (três) horas antes do horário 
previsto para início da primeira regata de sua série; 
3.3 Caso desejem, os participantes poderão preencher, previamente, a ficha de inscrição que segue em anexo, e enviá-la 
por e-mail para a Secretaria: secretaria.esportes@icb.com.br ; 
3.4 A competição é válida para o Ranking de Vela do Yacht Clube da Bahia; 
3.5 Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no item 3.2.; 
3.6 Um barco não inscrito não constará da súmula do campeonato; 
3.7 Um barco não inscrito não deverá estar na raia da competição durante as regatas; 
3.8 A Comissão de Regatas e a Comissão Organizadora não computarão os pontos referentes a um barco cujo numeral 
não conste das fichas de inscrição recebidas pela Comissão Organizadora no prazo especificado no item 3.2, exceto 
quando uma alteração de numeral seja informada por escrito à Comissão Organizadora e devidamente aceita por esta.     
 
4. TAXAS: 
4.1 Não será cobrada taxa de inscrição, porém aqueles que não efetuarem a inscrição, conforme item 5, não constarão 
na súmula do campeonato.  
 
5. PROGRAMA: 
5.1 Dias de Competição: 

Sábado  04/05/19 Regatas – Optimist (1ª etapa), Laser, 420 e 29er  
Domingo 05/05/19 Regatas – Optimist (1ª etapa), Laser, 420 e 29er 
Sábado  11/05/19 Regatas – Optimist (2ª etapa) 
Domingo 18/05/19 Regatas – Snipe 
Sábado  19/05/19 Regatas – Snipe 
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Domingo 25/05/19 Regatas – Dingue, HC16, SK21 e HPE25 
Sábado  26/05/19 Regatas – Dingue, HC16, SK21 e HPE25 

 
5.2 Entrega de prêmios: 

Será realizada no Yacht Clube da Bahia em data a ser divulgada. 
 

5.3 Número de regatas: 
Regatas   Regatas por dia                            Classe 

        09  máximo de quatro por dia  Optimist 
     05  máximo de três por dia  Laser, 420, 29er, Dingue, Snipe e HC16 
                  03  máximo de duas por dia  Skipper 21 e HPE25 
 
Obs: O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia será: 
        às 14:00 horas nos sábados. 
        às 13:00 horas nos domingos.  
Nos domingos, nenhum sinal de atenção será realizado após as 16:30. 
 
6. MEDIÇÕES: 
6.1 Será a critério da comissão organizadora do evento, seguindo as especificações e regras da classe.  
6.2 Um barco poderá ser inspecionado, a qualquer momento, pela comissão de medição, inclusive em água.  
6.3 Um barco deve cumprir com as RRV 78. 
 
7. INSTRUÇÕES DE REGATA 
7.1 As Instruções de Regata estarão disponíveis na secretaria do evento até dia 02/05/2019. 
 
8. PERCURSOS 
8.1 Estarão detalhados na Instrução de Regata. 
 
9. SISTEMA DE PUNIÇÃO 
9.1 Será aplicado o apêndice P. 
 
10. PONTUAÇÃO: 
10.1 Será aplicado o Sistema Linear do Apêndice A. 
10.2 É requerido que 02 (duas) regatas sejam completadas para que se constitua a série. 
10.3 Descartes: 

 Quando menos de 02 (duas) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 
pontuações em cada regata; 
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 Quando 03 (três) 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; 

 Quando 08 (oito) ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 
pontuações em cada regata, excluindo-se os seus dois piores resultados. 

 
11. LOCAL DE PERMANÊNCIA 
11.1 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; 
11.2 Embarcações de outros clubes, poderão permanecer no Yacht Clube da Bahia a partir de uma semana antes da 
realização das regatas de sua classe, até uma semana após estas terem sido encerradas. 
 
12. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO  
12.1 Exceto em emergência, um barco não poderá fazer transmissões de voz ou dados enquanto estiver em regata, nem 
receber comunicações por voz ou dados não disponíveis para todos os barcos. 
 
13. PRÊMIOS 
13.1 Prêmios serão concedidos como segue:  
1º ao 3º na classificação Geral e nas subcategorias que contem com o mínimo de três representantes. 
         
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 e seus antecedentes, durante ou depois de completado o evento. 
 
15. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
Yacht Clube da Bahia - Av. Sete de Setembro, 3252 - 40.130-001 - Salvador – Bahia 
Contatos: 
Coordenação de Vela: (71) 2105-9134 – secretaria.esportes@icb.com.br 
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FICHA DE INSCRIÇÃO - VELA 
 
 

Classe:      Categoria: 
 
Numeral:  
 
Timoneiro/Comandante:                                      
 
Data de nasc. do Comandante:        /         /        
 
Tripulantes: 
 
 
Peso da tripulação (Dingue, Snipe, 420, HC 16, 29er, SK21 e HPE25):  
 
Patrocínio:                                          Clube: 
 
 

Declaro estar ciente das Regras da World Sailing, do Regulamento desta, bem como das disposições da CBVela e do Regulamento de visitantes 
do Yatch Clube da Bahia, que serão obedecidos por mim e meus tripulantes pelos quais me responsabilizo, e na participação do barco sob o meu 
comando neste evento. 

 
 
 

 
Salvador,............de...............................................de ................ 

 
 

......................................................................................................... 
ASSINATURA DO TIMONEIRO OU COMANDANTE 

 

 
 
 


