CAMPEONATO do DF de STAR
18 e 19 de março
ORGANIZAÇÃO:
Iate Clube de Brasília
APOIO:
7º Distrito da Classe Star
Flotilha Paranoá da Classe Star
Federação Náutica de Brasília
Comissão de Regatas:
Marcelo Correia da Silva
INSTRUÇÕES DE REGATA
1. REGRAS:
1.1. A Regata será regida pelas Regras de Regata a Vela (RRV) da World Sailing - 2017/2020 e as
regras da Classe Star (Log da ISCYRA).
2. INSCRIÇÕES:
2.1.

A flotilha de Star cobrará uma taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por
embarcação que será recebido por Alexandre Freitas (capitão de flotilha), no sábado (18/mar)
antes do início das regatas.

2.2.

Os barcos e competidores elegíveis deverão efetuar a inscrição via online no endereço
eletrônico: http://www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica, até as 8h30 do dia 18 de março de 2017.

3. AVISO AOS COMPETIDORES:
3.1. Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos, localizado na área do Espaço
Gourmet no pátio da náutica do ICB.
3.2. Todos os velejadores deverão estar quites com a FNB e ISCYRA 2017.
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4. ALTERAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE REGATA:
4.1. Qualquer alteração nas instruções de regata será afixada até 1 (uma) horas antes do início da
sinalização da primeira regata do dia em que entrará em vigor, exceto alteração na programação
de regatas, que será afixada até às 19:00h do dia anterior ao dia em que terá efeito.
5. SINALIZAÇÃO EM TERRA:
5.1. Sinalização em terra será içada no mastro principal do evento, localizado próximo ao Galpão de
Monotipos, junto à rampa.
5.2. Quando o galhardete RECON é içado em terra, o seu significado descrito na Sinalização de Regata
RECON é modificado de “1 minuto” para “não antes de 30 minutos”.
6. PROGRAMA DE REGATAS:
Dia da Semana

Data

Sábado

18/mar

Domingo

19/mar

Horário

Atividade

8h30

Reunião de timoneiros

9h30

Regatas

9h30

Regatas

6.1. Número de regatas programadas:
Nº de Regatas na Série

Nº Regatas por dia

05 regatas

até 3 (três) regatas

6.2. Não será dada nenhuma partida após as 16h30 do dia 18 de março de 2017.
6.3. Não será dada nenhuma partida após as 14h00 do dia 19 de março de 2017.

7. BANDEIRAS DE CLASSE:
7.1. A bandeira da classe terá o símbolo da classe Star em fundo branco.
8. AREAS DE REGATAS e PERCURSOS:
8.1. A área de regata será a Raia Norte – Lago Paranoá - Brasília – Distrito Federal.
8.2. Será utilizado o percurso BarlaSota, 4 pernas, conforme anexo 1.
9. MARCAS:
9.1. As marcas de percurso, largada e chegada serão boias de forma cilíndrica de cor vermelha.
9.2. A marca de largada também será utilizada como marca de percurso.
9.3. Novas marcas serão boias de forma cilíndrica de cor amarela com faixas pretas.
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10. PARTIDA:
10.1.

O procedimento de partida será conforme o previsto na regra 26 do livro de regra 2017 –

2020.
10.2.

A linha de partida será entre o mastro da CR e a boia de forma cilíndrica de cor vermelha.

10.3.

Um barco que partir depois de decorridos 5 (cinco) minutos do sinal de partida será

considerado como não tendo partido - DNS. Isso altera a regra A4.
11. MUDANÇA DA PRÓXIMA PERNA DO PERCURSO:
11.1.

Para mudar a posição da marca da próxima perna de percurso, a CR poderá fundear uma

nova marca (ou mover a linha de chegada) e remover a marca original tão logo quanto possível.
11.2.

Quando, em uma subsequente mudança de percurso, uma nova marca é substituída, a

marca original poderá ser utilizada.
12. CHEGADA:
12.1.

A linha de chegada será entre o mastro, onde estará desfraldada uma bandeira azul no

barco da CR e uma marca de chegada, na extremidade, de forma cilíndrica e cor vermelha.
13. LIMITES DE TEMPO:
13.1.

O limite de tempo para o 1º colocado completar a primeira boia será de 30 (trinta) minutos. E

limite de tempo para o primeiro colocado completar o percurso será de até 90 (noventa) minutos, a
contar do sinal de partida. Se nenhum barco cumprir um dos tempos limites, a regata será anulada.
13.2.

Serão considerados DNF os barcos que não chegarem no prazo de 20 (vinte) minutos após

a chegada do primeiro colocado da sua classe (altera as regras 35 e A4).
14. PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO:
14.1.

O prazo de entrega de protestos será de 30 (trinta) minutos após a CR chegar em terra.

14.2.

Formulários de protestos estarão disponíveis na secretaria do evento. Protestos e pedidos

de reparação devem ser entregues no prazo especificado.
14.3.

Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos do evento em até 5

minutos depois de encerrado o prazo de protestos, a fim de informá-los das audiências nas quais
serão partes ou citados como testemunhas. As audiências serão realizadas na Sala da Comissão
de Protestos, localizada no interior da Sala da Secretaria do Evento no horário indicado nos avisos
acima.
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15. PONTUAÇÃO:
15.1.

Será aplicado o Sistema Linear de Pontuação de acordo com o Item A4 do Apêndice A (RRS

2017-2020).
15.2.

02 (duas) regatas devem ser completadas para constituir a série.
(a) Quando menos de 05 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na
série será a soma de suas pontuações em cada regata.
(b) Quando 05 (cinco) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma
de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado.

16. MEDIDAS DE SEGURANÇA:
16.1.

Os competidores deverão levar a bordo equipamento de flutuação pessoal para toda a

tripulação durante todo o tempo em que estiverem embarcados, sendo recomendado o uso em
todo o tempo de competição.
17. SUBSTITUIÇÃO DE TRIPULANTES OU EQUIPAMENTO:
17.1.

Não será permitida a substituição de competidores sem prévia autorização escrita da

Comissão de Regatas.
17.2.

Não será permitida a substituição de equipamento danificado ou perdido sem autorização da

Comissão de Regatas. O pedido de substituição de equipamento deve ser feito à Comissão de
Regatas na primeira oportunidade razoável.
18. PREMIAÇÃO:
18.1.

A premiação será realizada pela Federação Náutica de Brasília - FNB, em uma data a ser

definida.
19. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
19.1.

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de

Competir da WS. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos
materiais, físicos ou morte, relacionados diretamente com a série de regatas e/ou seus
antecedentes durante ou depois de completada.
20. MAIS INFORMAÇÕES:
Para outras informações entrar em contato com:
Iate Clube de Brasília - SCEN Trecho 2 conjunto 4 - Setor de Clubes Norte - Brasília/DF
Fone: +55 (61) 3329-8747/3329-8748
E-Mail: nautica.iate@iatebsb.com.br
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ANEXO 1
PERCURSO BARLASOTA – 4 PERNAS
Ordem: Largada – 1 – 2 – 1 – Chegada
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