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De 16 e 17 de Agosto de 2014 

Veleiros do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil 

 
AVISO DE REGATA 

 

Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul e Confederação Brasileira de Vela CBVela, 
em conjunto com a Associação Brasileira da Classe Soling.  
 

1 REGRAS  
1.1 O evento será regido pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela. 

1.2 O Apêndice P das Regras da ISAF não será aplicado pela CR neste evento. 

 
2 PROPAGANDA 
2.1 A propaganda de competidor será de acordo com o Regulamento 20 das regras da ISAF. 

2.2 Os barcos poderão ser obrigados a expor propaganda escolhida e sugerida pela 
Autoridade Organizadora 

 
3 LOCAL 
3.1 O evento será realizado no Veleiros do Sul com sede a Av. Guaíba, 2941 - Bairro 

Assunção, Porto Alegre RS. As áreas de regatas serão na raia da Pedra Redonda ou 
Cristal a critério da CR. Todos os barcos participantes deverão ficar na sede do Veleiros 
do Sul desde o prazo de encerramento das inscrições até o término do evento. 

 
4 ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO  
4.1 O Campeonato é aberto para barcos da Classe Soling, tal como definido pelas Regras da 

ISA. 
 

4.2 Os barcos elegíveis podem se inscrever preenchendo o formulário em anexo e enviá-lo 
para Veleiros do Sul (+55 51) 3265.1717 ramal 222 até sábado, dia 17 de agosto de 
2013 pelo e-mail esportiva@vds.com.br. 

 

5 TAXAS DE INSCRIÇÕES 
5.1  Serão aceitas inscrições até as 12:00 horas do dia 16/08/2014 mediante pagamento da 

taxa de inscrição R$ 90,00 por embarcação: 
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6 PROGRAMA 
6.1 Cinco regatas estão programadas.  

6.2 Uma regata extra por dia pode ser navegada, desde que uma regata não se torne uma 
antecipação do programa. 

6.3 Não será feito sinal de atenção de nenhuma regata após as 16:00h de domingo, dia 17 de 
agosto de 2014. 

 
DATA HORA ATIVIDADE 

16/08/2014 – Sábado 12h 
14h 

Encerramento das inscrições 
3 Regatas 

17/08/2014 – Domingo  14h 
17:30h 

2 Regatas 
Entrega de prêmios e encerramento  

 
7 MEDIÇÕES E VERIFCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 
7.1 Os barcos estarão sujeitos a inspeção pela CR ou Júri em qualquer momento durante o 

campeonato.  
 
8 INSTRUÇÕES DE REGATA 
8.1 As Instruções de Regata estarão disponíveis no momento da confirmação da inscrição 

na secretaria do campeonato 

 
9 PERCURSOS 
9.1 Serão utilizados os percursos barla sota de 4, 5 ou 6 pernas, a critério da CR. 
 
10 SISTEMAS PENALIZAÇÃO 
10.1 A regra 44.1 é alterada, substituindo-se a punição de duas voltas pela punição de uma 

volta. 

10.2 A Regra 64.1 será alterada nas Instruções de Regata para permitir sanções que não a 
desclassificação por quebra de algumas regras da ISA. 

 

11 PONTUAÇÃO 
11.1 Será utilizado o sistema linear de pontuação A4 do Apêndice A das regras da ISAF. 

11.2 Uma regata deve ser completada para constituir uma série. 

11.3 Com a realização de 5 regatas haverá um descarte. Isso modifica o Apêndice A. 
 

12 ATRACAÇÃO 
12.1 Os barcos devem ser mantidos em seus lugares atribuídos no Trapiche 1. Não será 

permitida a permanência dos barcos nos flutuadores. 
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13 COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BARCOS NA ÁGUA - RESTRIÇÕES 
13.1 Os barcos devem ser colocados na água o mais tardar as 13:00h de sábado dia 16 de 

agosto de 2014.  

 

14 OUTRAS AÇÕES PROIBIDAS  
14.1 Carenar ou retirar o barco da água por qualquer meio para fins de limpeza ou 

inspecionar o casco é proibido durante o campeonato.  

14.2 Aparelho de respiração subaquática, piscinas de plástico ou seu equivalente não devem 
ser utilizados entre o momento que o barco é colocado na água e até o final do 
campeonato. O casco pode ser limpo a qualquer momento, nadando ou utilizando 
cabos ou panos. 

 

15 COMUNICAÇÃO DE RÁDIO 
15.1 Salvo em caso de emergência, um barco não efetuará transmissões de rádio ou outros 

meios de transmissão enquanto em regata nem receberá comunicação por rádio ou de 
outros meios de comunicação não disponíveis a todos os barcos. Esta restrição também 
se aplica a telefones móveis.  

 

16 PREMIAÇÃO 
16.1 Serão premiados os 4 primeiros colocados na classificação geral, 1º lugar classic e 

1ºMaster. 
 

17 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
17.1 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.  
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De 16 e 17 de Agosto de 2014 
Veleiros do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil 

 
Ficha de Inscrição 

 
Nome do barco: Numeral da Vela: Categoria: 

Clube: 

  
Nome do Timoneiro: ISAF ID Sailor: 

Peso: Data de nascimento: Idade: 

Endereço: Cidade: 

País: Telefone: Email: 

  
Nome do Tripulante Central: ISAF ID Sailor: 

Peso: Data de nascimento: Idade: 

Endereço: Cidade: 

País: Telefone: Email: 

  
Nome do Proeiro: ISAF ID Sailor: 

Peso: Data de nascimento: Idade: 

Endereço: Cidade: 

País: Telefone: Email: 

  
DECLARAÇÃO 
  
Pela assinatura desta ficha de inscrição, declaro aceitar como definitivas as penalidades impostas e 
outras ações feitas de acordo com as Regras de Regata a Vela, o Aviso de Regata e as Instruções de 
Regata, bem como as atualizações das Regras da Classe e de Campeonato da ISA. A respeito de tal 
determinação, não recorreremos a qualquer instância ou outro tribunal não previsto pelas regras que 
regem o evento. 
Eu confirmo que os membros da tripulação, bem como o barco aqui inscrito, satisfazem todos os 
requisitos estipulados no Aviso de Regata.  
 
 
_____/____/______ _______________________________________________________________ 

Data Assinatura do Comandante ou responsável 
 


