AVISO DE REGATA 01

31/05/2018 a 03/06/2018

Local: Aratu Iate Clube – Salvador- Bahia
Organização: Aratu Iate Clube e Flotilha 662
Patrocínio: Belov Engenharia
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Aviso de Regata 01
1. REGRAS: XIII Taça Aleixo Belov de Snipe será governada pelas seguintes Regras: Regulamentos da
Marinha do Brasil; Regras da classe Snipe, Regras internacionais de Regatas a Vela da Word Sailing
2017/2020; Determinações da FBVM; Aviso de regata, Instruções de Regata; Regras de preservação
ambiental.

2. PERCURSO: Será utilizado o percurso Barla – Sota
3. CLASSE PARTICIPANTE: Evento para a classe SNIPE e Classe Convidada Windsurf
4. AVISO AOS COMPETIDORES : Avisos competidores serão afixados no Quadro Oficial de Avisos,
localizado nas imediações da secretaria do Aratu Iate Clube.

5. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA:
Qualquer alteração nas “Instruções de Regata” será afixada antes das 12:00h do dia em que entrará em vigor,
exceto alteração na programação de regatas, que será afixada até ás 22:00 horas do dia anterior ao dia em que
terá efeito.

6. PROGRAMAÇÃO


31/05 ( quinta ) - Abertura do campeonato e reunião de Comandantes/ às 10:00 hs



31/05 ( quinta ) - Serão realizadas até 03 regatas / a partir das 13:00 hs.



01/06 ( sexta ) – Dia Reserva ( A critério da Comissão poderão ser programadas 03 regatas a definição
ocorrerá na reunião de comandantes )



02/06 ( Sábado ) - julgamento de eventuais protestos / 09:00 hs



02/06 ( Sábado ) - Serão realizadas até 03 regatas / a partir das 13:00 hs.



03/06 ( Domingo ) - julgamento de eventuais protestos / 09:00 hs



03/06 ( Domingo ) Serão realizadas até 02 regatas / a partir das 12:30 hs.
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03/06 ( Domingo ) Cerimonia de premiação / 16:00 hs

7. PONTUAÇÂO:
Será aplicado o Sistema Linear do Apêndice A.


É requerido que 3 regatas sejam completadas para que se constitua a série.



Quando 4 ou menos regatas forem completadas não teremos descarte



Quando 5 ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma
de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado.



Poderemos ter, a critério da CR, o numero máximo de 12 regatas na série. (Em caso de utilização
do dia reserva)

8. INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser feitas até as 10:00 do dia 31/05/2018, na secretaria do Aratu
Iate Clube. O valor da inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais), por dupla.

9. ÁREA DE REGATA : A Baía de Aratu
10. FEDERAÇÃO
FENEB – Só serão elegíveis as inscrições das duplas( proeiro e timoneiro) que estiverem em dias
com a Federação .
Taxa de Federação R$ 100,00 (https://fvoba.wordpress.com/filiacao-a-feneb-federacao/)
SCIRA - Todos os barcos deverão ter o adesivo da SCIRA de 2018, colado no casco e o timoneiro
deverá estar em dia com a Classe.
Adesivo R$ 50,00 / Anuidade Timoneiro R$ 80,00 ( Junior R$ 50,00)

11. PREMIAÇÃO
 Serão premiados do 1º ao 5º Lugares na Classificação Geral e do 1º ao 3º da categoria “MASTER” e
“MISTA”.
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12. INFORMAÇÕES: Aratu Iate Clube – Rod. Paripe Cia, Km. 2,5, Ilha de São João, Simões Filho. Contato
– (71) 32167444/7107/André Costa)


Os velejadores que forem participar desta Taça deveram enviar seu nome e RG para o e-mail do
Aratu Iate Clube ( aratuclube@uol.com.br ), para que possam ser cadastrados na portaria social
do clube com o objetivo de ter acesso ao mesmo.

Bons ventos !!!!
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