14ª TAÇA WALTER REINICKE
04 e 05 de março de 2017
Brasília - DF
Evento válido para o Ranking 2017

INSTRUÇÃO DE REGATA

1. Autoridade Organizadora:
Iate Clube de Brasília - ICB e Flotilha Snipe 516
2. Sede do Evento:
Iate Clube de Brasília - ICB
3. Comissão de Regatas:
Marcelo Correia da Silva

4. Regras:
4.1- Regras de Regata a Vela da W S 2017/2020.
4.2- Serão aplicadas as prescrições da Confederação Brasileira de Vela – CBVela.
4.3- Serão observadas as determinações das Regras da Classe Snipe.
4.4- No caso de haver conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, prevalecerá o
estabelecido nas Instruções de Regata.
5. Elegibilidade:
A regata será aberta a barcos da Classe SNIPE e competidores que estiverem de acordo com as
regulamentações da Classe e em dia com as anuidades:
Selo SCIRA (por barco) – R$ 50,00
SCIRA timoneiro júnior: R$ 50,00
SCIRA timoneiro sênior: R$ 80,00
Flotilha 516 – R$ 80,00 a vista ou 1ª parcela R$ 50,00 e 2ª parcela 40,00.

6. Inscrições

6.1- Os barcos e competidores elegíveis poderão efetuar a inscrição via online no endereço
eletrônico: http://www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica, até as 13h00 do dia 4 de março de 2017.

6.2- Os barcos não inscritos e/ou ilegíveis não farão parte da súmula oficial do evento.
7. Avisos aos competidores:
Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos localizado na Secretaria
Náutica do ICB.

8. Alterações nas instruções de regata:
Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada antes das 8:30h do dia em que
entrarão em vigor, exceto alteração no programa de regatas que será afixado até as 20h do dia
anterior ao dia em que terá efeito.
9. Sinais em terra:
Sinais em terra serão expostos no mastro de sinalização localizado no pátio da Náutica na Sede
do Evento.
10. Programa de regatas:
Data
4/mar (sábado)

5/mar (domingo)

Horário

Evento

Até às 13:00

Inscrições online

14:00

Regatas

9:30

Regatas

10.1- 6 regatas estão programadas para o evento.
10.2- Será realizado no máximo 3 regatas em um único dia.
10.3- No sábado (4/mar) o horário programado para o sinal de atenção será às 14h00. E não será
dado nenhum sinal de partida após as 17h deste dia.
10.4- No domingo (5/mar) o horário programado para o sinal de atenção será às 9h30. E não será
dado nenhum sinal de partida após as 14h deste dia.

11. Área de regata:
As regatas serão disputadas na Raia Norte do Lago Paranoá.

12. Percurso:
12.1- PERCURSO BARLA-SOTA, 5 (cinco) pernas: a Comissão de Regatas sinalizará com a
Bandeira “WHISKY”, antes ou com o sinal de atenção.
12.2- PERCURSO OLÍMPICO, 6 (seis) pernas: a Comissão de Regatas sinalizará com a Bandeira
“OSCAR”, antes ou com o sinal de atenção.
12.3- Mais detalhes em anexo 1.
12.4- A escolha do percurso ficará a critério da CR.
13. Marcas:
As marcas de percurso serão boias de forma cilíndrica de cor amarela.
14. Partida:
14.1- A linha de partida será entre um mastro no barco da Comissão de Regatas e a marca de
sotavento do percurso, de forma cilíndrica e cor vermelha.
14.2- Um barco que partir depois de decorridos 5 (cinco) minutos após o sinal de partida será
considerado como não tendo partido (DNS).
15. Mudança da posição da próxima marca:
Uma alteração de percurso será sinalizada antes que o primeiro barco inicie a perna alterada,
mesmo que a nova marca não esteja posicionada. Qualquer marca a ser contornada após a nova
marca, poderá ser reposicionada a fim de manter a configuração original do percurso.

16. Chegada:
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.
17. Limites de tempo:
17.1- O limite de tempo para o 1º colocado completar a primeira boia será de 30 (trinta) minutos.
17.2- O primeiro colocado deverá completar o percurso antes de 90 minutos, a contar do sinal de
partida.
17.3- Serão considerados DNF os barcos que não chegarem no prazo de 20 (vinte) minutos após
a chegada do primeiro colocado.
18. Protestos e pedidos de reparação:
18.1- Formulários de protestos estarão disponíveis na secretaria do evento.
18.2- Protestos devem ser entregues até 30 (trinta) minutos após a chegada da CR em terra.
18.3- Avisos aos competidores serão afixados até 10 (dez) minutos depois de encerrado o prazo
de formalização de protestos, com o objetivo de informá-los do horário e local da audiência nas
quais serão partes ou citados como testemunhas.

19. Pontuação:
19.1- Será aplicado o Sistema Linear de Pontuação de acordo com o Item A4 do Apêndice A
(RRS 2017-2020).
19.2- 1 (uma) regata deve ser completada para validar a competição.
19.3- Quando menos de 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, o resultado na série será o
total de pontos sem descartes.
19.4- Quando 5 (cinco) ou mais regatas tiverem sido completadas, o resultado na série será o total
de pontos excluindo o pior resultado.

20. Substituição de tripulantes:
20.1- Não será permitida substituição de competidores sem solicitação por escrito à Comissão de
Regatas antes do início das regatas do dia.
20.2- Em caso de troca de timoneiro será considerada como nova inscrição.
21. Premiação:
A premiação da competição será realizada em data a ser definida e informada pela organização
do campeonato.

22. Isenção de responsabilidade:
Os competidores participam da competição por seu próprio risco e responsabilidade. Considere-se
a regra 4, Decisão de Competir. O Iate Clube de Brasília e a Flotilha Snipe 516, assim como as
pessoas que compõem estas agremiações e autoridades, 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.

23. Informações:
Iate Clube de Brasília - ICB
Setor de Clubes Norte, Trecho 2, Conjunto 4
Telefones: (61) 3329-8748 / 3329-8747 - (61) 3329-8749

ANEXO 1
DIAGRAMA DE PERCURSOS

BARLA-SOTA (Bandeira WHISKY)

OLÍMPICO (Bandeira OSCAR)

