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Campeonato Estadual RS 2014 
Classe 420  

Dias 22 e 23 de novembro de 2014  
Veleiros do Sul – Porto Alegre, RS 

Aviso de Regata 
 

1.   AUTORIDADE ORGANIZADORA  
1.1 Veleiros do Sul Sociedade Náutica Desportiva e FEVERS 

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

2.2 As regras - sinal de retardamento RECON  e 66 são alteradas para: 
a) Sinal RECON, quando sinalizado em terra substitui-se “um minuto” por “não antes de 

decorridos sessenta minutos”. 
b) Regra 66 – Acrescenta-se após a terceira sentença:  

“No último dia de regatas, um pedido de reabertura deve ser apresentado: 
- até o final do prazo de protestos se a  parte foi informada da decisão no dia anterior;  
- não mais do que trinta minutos após a parte ter sido informada da decisão naquele 
dia. Considera-se informada a parte com a publicação do resultado do protesto no 
quadro de avisos.” 

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

Porto Alegre RS. A área de regata será na Baía do Cristal no Rio Guaíba.  
 
4.  ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
4.1 Serão aceitas até às 12 horas do dia 22/11/14 mediante o preenchimento do formulário de 

inscrição. Não haverá cobrança de inscrição.  
4.2 O campeonato é aberto para velejadores oriundos de qualquer Estado do Brasil e países 

estrangeiros. 
4.3 Os velejadores devem estar filiados a federação de seu Estado ou País de origem. 
 
5 PROGRAMA DE REGATAS  
5.1  

Data Horário Atividade 
22.11.14 – sábado 9h as 12h  

14h 
Inscrições  
Regatas  

23.11.14 – domingo 14h Regatas  

5.2 Não serão dadas largadas após as 18h do dia 23/11/2014. 
5.3  Não serão corridas mais de três regatas por dia.  
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6.  PROPAGANDA 
6.1 A propaganda do competidor será de acordo com o Regulamento 20 da ISAF - Código de 

Propaganda. 
 
7.  INSTRUÇÕES DE REGATA 
7.1 Serão utilizadas as Instruções de Regata da FEVERS que estarão disponíveis no momento da 

confirmação da inscrição. 
 
8.  PERCURSOS 
8.1 Serão utilizados os percursos conforme o Anexo A das Instruções de Regata da FEVERS 

2014. 
  
9.  SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
9.1 Será utilizado o sistema linear de pontuação Apêndice A. 
9.2  A série será constituída de 6 (seis) regatas, das quais 3 (três) regatas devem ser completadas 

para validar o campeonato.  
a) Quando menos de 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 

série será a soma de suas pontuações em cada regata. 
b) Quando de 5 (cinco) a 6 (seis) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 

série será a soma de suas pontuações, excluindo seu pior resultado. 
 
10.  SISTEMA DE PENALIDADE 
10.1 O Apêndice P, “Punição imediata por infração a regra 42” das regras da ISAF 2013/2016 

poderá ser aplicado neste evento, com a seguinte modificação: Não será aplicada a regra 
P2.3, substituída pela regra P2.2. a ser aplicada a qualquer protesto após um primeiro 
protesto. 

 
11.  PREMIAÇÃO 
11.1 Campeonato Estadual: A entrega de prêmios será realizada no Clube dos Jangadeiros no 

dia 30 de novembro as 19:30h. 
 A premiação a ser distribuída será definida pelos critérios da FEVERS. 
 
13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
13.1 Os competidores participam do campeonato 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. 

 
14.  MAIS INFORMAÇÕES 
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