19 a 22 de novembro de 2020
Salvador – Bahia – Brasil

ABVO

AVISO DE REGATA
1. REGRAS
A Regata será regida pelas Regras de Regata à Vela – RRF/WS 2017–2020.
2. PROPAGANDA
2.1 A propaganda do competidor será restrita ao regulamento 20 da World Sailing;
2.2 Os barcos poderão ser obrigados a exibir propaganda escolhida e fornecida pela autoridade organizadora.
Se essa regra for infringida, o Regulamento 20.9.2 da World Sailing será aplicado.
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
3.1 A regata será aberta a todos os barcos das seguintes classes: VPRS, ORC, IRC, RGS, MOCRA, HPE 25, Mini
6.50 e Skipper 21.
3.2 Os barcos elegíveis poderão se inscrever na secretaria do evento no Yacht Clube da Bahia, até às 17:00
horas do dia 19/11/2020, também poderá encaminhar dentro do mesmo prazo, ficha de inscrição (Anexo A),
também disponível no site do YCB e enviar para o e-mail: secretaria.esportes@icb.com.br.
3.3 O pagamento da taxa de inscrição, que deve corresponder a quantidade de tripulantes da embarcação e ser
feita pelo link: https://loja.multiclubes.com.br/ycb/ingressos/21CIRCUITOSSAVELA
3.4 As embarcações devem estar filiadas a ABVO e seus velejadores registrados na FENEB, ou à federação do
seu respectivo estado, em 2020. Os comprovantes devem ser entregues na secretaria do evento ou enviados
para: secretaria.esportes@icb.com.br
3.5 Inscrições que não estejam acompanhadas da taxa de inscrição correspondente, filiação com a ABVO e
FENEB, não serão consideradas.
4. TAXAS
4.1 Taxa de inscrição:
• De 23/09/2020 a 22/10/2020 será cobrada taxa de R$ 60,00 (sessenta reais) por tripulante federado. Não
federado pagará R$80,00 (oitenta reais);
• A partir do dia 23/10/2020 será cobrada taxa de R$ 100,00 (cem reais) por tripulante federado. Não
federado pagará R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

5. FORMATO
5.1 Os barcos competidores disputarão as regatas em percursos diferentes, de acordo com as classes em que
estiverem inscritos, como determinado nas Instruções de Regata.
Grupo 1 – VPRS, ORC e IRC;
Grupo 2 – RGS (A e B), HPE 25, Skipper 21 e Mini 6.5;
Grupo 3 – MOCRA, RGS C e Cruiser.
6. PROGRAMA
19/11/2020 – Quinta-feira
19:30 horas
Reunião de Comandantes – Via Zoom;
20/11/2020 – Sexta-feira
12:00 horas
Regata percurso Itaparica A (grupos 1 e 2);
12:10 horas
Regata percurso Itaparica B (grupo 3).
21/11/2020 – Sábado
12:00 horas
Regatas barla - sota (grupos 1, 2 e 3);
22/11/20 - Domingo
12:00 horas
Regata percurso Rio Vermelho A (grupos 1 e 2);
12:10 horas
Regata percurso Rio Vermelho B (grupo 3);
18:00 horas
Entrega de prêmios.
Obs.: Apenas um tripulante deverá representar a embarcação premiada, o mesmo deve estar de máscara. A
premiação será ao ar livre no Pier do restaurante do clube.
7. MEDIÇÕES
7.1 Cada barco deve apresentar seu certificado de medição válido.
8. INSTRUÇÕES DE REGATA
8.1 As instruções de regata estarão disponíveis após as 12:00h do dia 20/10/2020, na secretaria do evento ou
no site do Yacht Clube da Bahia (www.yachtclubedabahia.com.br).
9. LOCAL
9.1 Será a Baia de Todos os Santos e suas proximidades.
10. PERCURSOS
10.1 No Anexo I.
11. SISTEMA DE PUNIÇÃO
11.1 A punição de pontuação, RRV 44.3 será aplicada. A punição será de 2 posições.
12. PONTUAÇÃO
12.1 O Sistema Linear do Apêndice A será aplicado;
12.2 2 (duas) regatas devem ser completadas para se constituir a série;
12.3 Descartes:
(a) Quando 3 ou menos regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de
suas pontuações em cada regata;
(b) Quando 4 regatas forem completadas, a pontuação do barco será a soma de suas pontuações em
cada regata, excluindo-se seu pior resultado.
13. LOCAL DE PERMANÊNCIA
13.1 Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pela Comissão Organizadora.
14. RESTRIÇÃO AO IÇAMENTO
14.1 Barcos de quilha não deverão ser retirados da água durante todo o evento, exceto com a permissão da
Comissão de Regata.

15.COMUNICAÇÃO POR RÁDIO
15. 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. O canal oficial da
regata será o 74 VHF. A sala de rádio do YCB também estará na escuta nos canais 16 e 68 VHF.
16. PRÊMIOS
16.1 Serão premiados:
- VPRS, ORC e IRC do 1º ao 3º lugar;
- RGS Geral do 1º ao 3º lugar;
- RGS A do 1º ao 3º lugar;
- RGS B do 1º ao 3º lugar;
- RGS C do 1º ao 3º lugar;
- Cruiser do 1º ao 3º lugar;
- HPE 25 do 1º ao 3º lugar;
- Skipper 21 do 1º ao 3º lugar;
- Mini 6.5 do 1º ao 3º lugar;
- MOCRA do 1º ao 3º lugar.
16.2 Prêmios só serão concedidos para as classes que contarem com, no mínimo, três representantes
efetivamente correndo as regatas.
17. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
17.1 Todo competidor poderá ser responsabilizado por atitudes de desrespeito ao meio ambiente durante a
competição, o mesmo poderá sofrer punição segundo a regra 44.3 ( c ). Desrespeito ao meio ambiente seria
jogar lixo na água, como: garrafas plásticas, latas de qualquer espécie, pitocos de cigarros, tampas plásticas,
vidros, partes do barco, dentre outros materiais não biodegradáveis.
18. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
18.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. 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.
19. MAIS INFORMAÇÕES
Yacht Clube da Bahia - Av. Sete de Setembro, 3252 - 40.130-001 - Salvador – Bahia
Contato: Secretaria de Esportes – (71) 2105-9108 – secretaria.esportes@icb.com.br

ABVO

ANEXO A
21º CIRCUITO SALVADOR DE VELA DE OCEANO
FICHA DE INSCRIÇÃO
Total R$

Valor por tripulante: R$
1. Nome do veleiro:
3. Comprimento:
6. Classe(s):

2. Numeral da vela:
pés

4. Modelo:

8. Clube:

5.Raiting:
7. Peso total tripulação:
9. Patrocínio:

10. Proprietário/Comandante:
11. Endereço:
Cidade:
Estado:
e-mail:
REGISTRO DE TRIPULANTES

nº
Cep:
Fone ( )
FONE

apto.

PESO

TAMANHO
CAMISA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nota : O peso dos tripulantes não deverá ultrapassar o limite constante no Certificado do barco.
Declaro estar ciente das Regras da Word Sailing, do Regulamento destas, bem como das disposições da CBVela, ABVO,
FVOBA 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 COMANDANTE

ANEXO I
Percurso Rio Vermelho A
(21nm)

Percurso Rio Vermelho A: Largada a uma milha do YCB em contravento, segue em direção a uma
marca inflável amarela em frente ao YCB que deve ser montada por BE, segue em direção ao boião
encarnado do Farol da Barra que deve ser montado por BB, seguindo para uma marca inflável
amarela em frente à Ponta do Conselho, que deve ser montada por BE, segue em direção à uma
marca inflável amarela na região do Banco de Mar Grande, que deve ser montada por BE, seguindo
para a boia de Liverpool, que deve ser montada por BE, seguindo então para a linha de chegada em
frente ao YCB.

Percurso Rio Vermelho B
(14,1 nm)

Percurso Rio Vermelho B: Largada a uma milha do YCB em contravento, segue em direção a uma
marca inflável amarela em frente ao YCB que deve ser montada por BE, segue em direção a uma
marca inflável amarela na região do Banco de Mar Grande, que deve ser montada por BE, seguindo
para a boia de Liverpool, que deve ser montada por BE, seguindo então para a linha de chegada em
frente ao YCB.

Percurso Itaparica A
(25,2nm)

Percurso Itaparica A: Largada a uma milha do YCB em contravento, segue em direção a uma
marca imflável amarela em frente ao YCB que deve ser montada por BB, seguindo para a boia de
Liverpool que deve ser montada por BB, segue em direção ao poste norte de Itaparica que deve ser
montado por BB, seguindo então em percurso livre até a linha de chegada em frente ao YCB.

Percurso Itaparica B
(18 nm)

Percurso Itaparica B: Largada a uma milha do YCB em contravento, segue em direção a uma
marca inflável amarela em frente ao YCB, que deve ser montada por BB, seguindo para a boia de
Liverpool que deve ser montada por BB, segue em direção a uma marca inflável amarela fundeada
nas proximidades de Manguinhos, que deve ser montada por BB, seguindo então em percurso livre
até a linha de chegada em frente ao YCB.

