TAÇA FILINTO PACHECO
Classe Snipe
6 e 7 de maio de 2017
AVISO DE REGATA
1. Regras:
1.1. A regata será regida pelas ‘regras’, tais como definidas nas Regras de Regata à Vela (RRV) da WS
2017/2020.
2. Elegibilidade e Inscrições:
2.1. A regata é aberta a todos os barcos da classe Snipe.
2.2. Os barcos e competidores elegíveis poderão efetuar a inscrição via online no endereço eletrônico:
http://www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica, até as 12h00 do dia 6 de maio de 2017.
3. Instrução de Regata:
3.1. Avisos aos competidores, inclusive a instrução de Regata, serão afixados no quadro oficial de avisos
localizado no Espaço Gourmet da Náutica.
4. Programa de regatas:
Data
6/maio

Horário

Atividade

12h45 Reunião de timoneiros

(sábado)

13h30 Regatas

7/maio

9h30 Regatas

(domingo)
4.1. Estão programadas 5 (cinco) regatas, podendo haver até 3 (três) regatas por dia.
4.2. No sábado (6/maio) não será dado nenhum sinal de partida após as 17h30 deste dia.
4.3. No domingo (7/maio) não será dado nenhum sinal de partida após as 12h00 deste dia.
5. Pontuação:
5.1. Será aplicado o Sistema Linear de Pontuação de acordo com o Item A4 do Apêndice A (RRS 2017-2020).
5.2. 1 (uma) regata deve ser completada para validar a competição.
5.3. Quando menos de 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma
de suas pontuações em cada regata.
5.4. Quando 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas
pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado.
6. Percurso:
6.1. Os percursos estão disponíveis na Instrução de Regata.
6.2. A escolha do percurso ficará a critério da CR.
7. Isenção de responsabilidade:
7.1. Os competidores participam da competição por seu próprio risco e responsabilidade. Considere-se a regra
4, Decisão de Competir. O Iate Clube de Brasília assim como todas as demais partes envolvidas na
organização do evento, não poderão ser responsabilizados por quaisquer acidentes (inclusive morte), danos,
perda pessoal, de materiais ou de qualquer outra natureza, referente a barcos e participantes, e público que
esteja acompanhando o evento em geral, antes, durante e depois do evento.
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