
 

REGATA PARQUE PONTAL 6 HORAS DA CLASSE LASER 

Apoio:                 

Parque Pontal, dia 15 de dezembro de 2018 
 

AVISO DE REGATA #2 
Este aviso de regata #2 altera o aviso anterior. Os itens alterados estão em vermelho. 

 
AUTORIDADE ORGANIZADORA: Veleiros do Sul  
 
LOCAL: Prainha do Parque Pontal. 
 
REGRAS:  

a) O evento será regido pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela.  
b) Cada barco inscrito deverá ter 02 tripulantes.  
c) Somente um competidor irá velejar de cada vez 
d) O Apêndice P estará em vigor neste evento. 

 
INSCRIÇÕES:  

a) Os barcos e competidores elegíveis deverão ser inscritos até às 11:00 do dia 15 de dezembro 
de 2018 na Secretaria Esportiva do VDS. Não será cobrada taxa de inscrição.  

b) As inscrições nas categorias só serão válidas se todos os tripulantes de um mesmo barco forem 
daquela categoria. Caso contrário, competirão somente na classificação geral. 

 
PROGRAMAÇÃO:  DIA 15/12/2018 – Sábado 
Horário Evento 
12:30  Reunião de comandantes no flutuador junto a prainha do Parque Pontal. 
12:55  Início da sinalização da regata 
13:00  largada da regata 
19:00  Termino do tempo da regata 
19:45  Entrega de prêmios no Parque Pontal 
 
INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão a disposição dos velejadores na secretaria do evento, no momento 
da confirmação da inscrição. 
A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia, 45 minutos após a regata (19:45h) no palco 
do Parque Pontal. Na ocasião será servido cerveja aos participantes e público. 
 
PREMIAÇÃO: Os prêmios serão outorgados da seguinte forma: 
Laser Standard – 1º ao 3º Geral, 1º ao 3º categoria mista (laserista com não laserista)  
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Laser Radial – 1º ao 3º Geral, 1º ao 3º categoria mista (laserista com não laserista), 1º feminino  
 
Laser 4.7 - 1º ao 3º Geral, 1º ao 3º categoria mista (laserista com não laserista), 1º feminino  
Para efeito desta regata, um laserista é qualquer velejador que tenha participado de regatas de Laser 
nos últimos 20 anos. 
 
Outras informações: 

No local o Parque Pontal irá disponibilizar: 

  Duas tendas 10 x 10m para abrio do sol e chuva aos participantes. 

 Lanches (mesa de frutas, sanduíches, água, refri). O Parque Pontal vai fornecer uma 
quantidade e depois cada um compra sua bebida no food park. 

 Haverá caixa térmica embaixo da tenda com gelo 

 Som e microfone para narração do evento. 
❖ Em contrapartida solicitamos que os participantes façam consumo de bebidas 

alcoolicas no food parque do Parque Pontal. (Terá cerveja, refri, água, Chop, vinho 
e espumante). 

 
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os competidores participam do campeonato inteiramente por sua conta e risco. Veja a regra 4, 
Decisão de Competir. 
A Autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, danos 
pessoais ou morte, antes, durante ou depois da regata. 
O timoneiro deverá assinar a declaração de responsabilidade junto à Comissão Organizadora, no 
ato da confirmação e aceitação da inscrição.  
 
 


