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CAMPEONATO CENTRO OESTE “JOÃO 
RAMOS” DA CLASSE ILCA / LASER 

15, 16, 17 e 18 de julho de 2021 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA 

 

AVISO DE REGATA 
Publicado: 10 de junho de 2021 – 16h 

1. REGRAS 

1.1. A regata será regida pelas regras como definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV) 

2021/2024 da World Sailing. 

1.2. Os apêndices P e T das RRV serão aplicados neste evento. 

1.3. Em todas as regras que se aplicam a esta regata: 

1.3.1. O termo “Equipe de apoio” significa técnicos, chefes de equipe e outras pessoas de apoio. 

1.3.2. [DP] significa uma regra para a qual a punição é à discrição do Júri, podendo ser menor 

que uma desclassificação; 

1.3.3. [SP] significa uma regra para a qual uma penalidade padrão pode ser aplicada pela 

comissão de regatas e comitê técnico sem uma audiência ou uma punição 

discricionária aplicada pelo Júri com uma audiência; e 

1.3.4. [NP] significa uma regra que não será motivo de protesto por um barco. Isso modifica a 

RRS 60.1(a). 

2. PROPAGANDA  

2.1. [NP] [SP] Os barcos podem ser obrigados a expor número de proa e propaganda escolhida 

e suprida pela Autoridade Organizadora. 

3. ELEGIBILIDADE E PRÉ-INSCRIÇÃO 

3.1. O campeonato é aberto a todos os barcos das classes ILCA / Laser Standard, Laser Radial 

e Laser 4.7, cujos timoneiros estejam em dia com a: 

a) Anuidade da Associação Brasileira da Classe Laser (ABCL); 

b) Respectiva Federação Estadual. 

3.2. Após efetuar o pagamento da inscrição (item 4), os velejadores elegíveis poderão fazer a 

pré-inscrição através do link: Formulário de Inscrição  

3.3. Velejadores elegíveis devem comparecer na Secretaria do Evento até às 16 horas do dia 15 

de julho de 2021, para confirmar a pré-inscrição e apresentar os comprovantes de 

pagamento: da inscrição do campeonato, da ABCL e da federação estadual. Além disso, 

deverão entregar a ficha de inscrição (caso não tenham feito pelo site) e Autorização para 

Menores assinada pelo responsável (anexo 1), quando o velejador tiver menos de 18 anos 

em 15/07/21.  

3.4. Inscritos na categoria Over 90kg (Standard), deverão fazer a pesagem na Secretaria do 
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Evento até às 16 horas do dia 15 de julho de 2021. 

3.5. A inscrição de um barco somente estará concluída após o cumprimento integral do item 3. 

4. TAXAS 

4.1. As datas limites de inscrição e os valores para pagamento, por barco: 

➢ Pagamentos realizados até 10/07/2021: R$ 150,00 por barco/velejador. 

➢ Pagamentos realizados a partir de 11/07/2020: R$ 200,00 por barco/velejador. 

4.2. O pagamento da inscrição deverá ser depositado/transferido para o Iate Clube de Brasília, 

Banco do Brasil, Agência 0452-9, Conta Corrente 220460-6, CNPJ 00.018.978/0001-80 ou 

PIX: 00.018.978/0001-80. Obs.: Não será recebido dinheiro em espécie na Secretaria do Evento, 

apenas pagamento por depósito ou transferência bancária. 

5. PROGRAMA DE REGATAS 

Data Horário Atividades 

15/jul  
(5ª feira) 

9h até 16h 
19h 

19h30 

Recepção, confirmação da inscrição e credenciamento 
Reunião de timoneiros  
Cerimônia de abertura do campeonato 

16/jul  
(6ª feira) 

9h30 Regatas 

17/jul  
(sábado) 

9h30 
10h 

Regatas 
Assembleia Regional da Classe Laser  

18/jul  
(domingo) 

9h30 
19h 

Regatas 
Premiação 

5.1. Estão programadas 8 (oito) regatas para cada classe. 

5.2. Até 3 regatas para cada classe poderão ser realizadas por dia. 

5.3. Não será dado sinal de atenção para nenhuma classe após às 16h do dia 18/07/2021. 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA  

6.1. [NP] As Instruções de Regata estarão disponíveis no Quadro Virtual de Avisos até o dia 15 

de julho de 2021. 

7. LOCAL  

7.1. O evento será realizado no Iate Clube de Brasília, SCEN Trecho 02, Conj. 04 / Brasília – DF.  

7.2. As regatas serão disputadas na Raia Norte do Lago Paranoá. 

8. PERCURSOS  

8.1. Os percursos a serem seguidos estarão descritos nas Instruções de Regata. 

9. PONTUAÇÃO 

9.1. É requerido que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série. 

9.2. Quando até 4 (quatro) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a 

soma de suas pontuações em cada regata. 

9.3. Quando 5 (cinco) ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a 

soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

9.4. A categoria Feminino de qualquer classe, partirá junto com a categoria Masculino da mesma 

classe e sua classificação em cada Classe será a obtida com base na classificação geral da 
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mesma no campeonato. 

10. EMBARCAÇÕES DE APOIO 

10.1. [NP] [DP] Todas as embarcações de apoio (Federações, Clubes, treinadores, apoio) 

deverão ser obrigatoriamente registradas na secretaria do campeonato e receberão 

identificação.  

10.2. As embarcações de apoio deverão ficar pelo menos a 50 metros da área de regata, sem 

atrapalhar os barcos em regata.  

10.3. [NP] Recomendamos a todos os técnicos e pilotos de embarcações de apoio que tragam 

rádio VHF para comunicação com a CR, somente em caso de emergência. 

11. PRÊMIOS  

11.1. Prêmios serão outorgados de acordo com as regras da Classe da seguinte maneira: 

 

11.2. Para todas as categorias, vale o ano de nascimento. 

12. SEGURANÇA 

12.1. [NP] [DP] Sempre que estiver na água o competidor deverá ter a bordo o equipamento de 

flutuação pessoal. Uma roupa de borracha ou impermeável não é um equipamento de 

flutuação pessoal. Se o equipamento de flutuação pessoal é do tipo de inflar, sempre que 

estiver na água este deve estar totalmente inflado. Isso altera a RRV 40. 

13. EQUIPAMENTO ELETRÔNICO 

13.1. [NP] É autorizada a utilização de bússola eletrônica e câmeras de filmagem fixadas no 

barco. 

14. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

14.1. Importante considerar a ocorrência da pandemia de SARS-COV 19, a decisão de sair de 

casa é individual. A responsabilidade e obrigação de manter o distanciamento social é 

individual. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. 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 (Ver RRV 3 – Decisão de Competir). 

Standard Radial 4.7 

1º ao 5º Geral 1º ao 5º Geral 1º ao 5º Geral 

1º Sub19 1º Sub17 1º Sub16 

1º Sub21 1º Sub19 1º Sub18 

1º Pré Master 1º ao 3º Feminino 1º ao 3º Feminino 

1º Master 1º Sub 17  1º Pré Master  

1º Grand Master 1º Sub 19  1º Master  

1º Great Grand Master 1º Pré Master  1º Grand Master 

1º Over 90kg (>= 90 Kg) 1º Master 1º Great Grand Master 

 1º Grand Master  1º Over75 

 1º Great Grand Master 

 1º Over75 
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ANEXO 1 
 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 
 

Eu, ________________________________________________ (NOME DO PAI, 

MÃE OU RESPONSÁVEL), CPF: _____________________, pai ou mãe do velejador 
______________________________________, menor de idade, autorizo 
a participar do Campeonato Centro Oeste da Classe ILCA / Laser que 
acontecerá nos dias 15 a 18 de julho de 2021, no Iate Clube de Brasília - 
DF. 
 
Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer dano físico e 
material que o mesmo possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando 
de responsabilidade o Iate Clube de Brasília, a Comissão Organizadora e 
demais entidades e pessoas envolvidas na organização e realização deste 
Campeonato.  
 
Por ser verdade, subscrevo a presente autorização cuja validade expira 
em 19 de julho de 2021.  
 
Telefone para contato: (   ) __________. 
 
 

__________________________________________ 
(LOCAL E DATA) 

 
______________________________ 

NOME DO PAI, MÃE OU RESPONSÁVEL 
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