3ª Etapa da Copa Veleiros de Monotipos 2018
Copa Sul Master de Laser Standard, Radial e Snipe
Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha
Sede Jurerê
19 e 20 de maio de 2018

AVISO DE REGATAS
1.
REGRAS:
1.1. A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas Regras de Regata à Vela 2017-2020.
1.2.

Na classe Optimist os barcos com intenção de protestar devem informar à CR quais barcos estão
protestando imediatamente após chegar.

2.

CLASSES e ELEGIBILIDADE:
3ª CVM:

Optimist (Estreante/Veterano), Laser (Standard/Radial/4.7), Snipe, Dingue e Prancha a
Vela.

C. S. Master de Laser Standard e Radial, para velejadores com 35 anos completos até 19/05/2018.
Para ambas as classes, serão disputadas as seguintes categorias na Copa:
Apprentice
Master
Gran Master
Great Gran Master
Legends

35-44 anos de idade
45-54 anos
55-64 anos
65-74 anos
acima de 75 anos

C. S. Master de Snipe, para timoneiros com 45 anos completos até 19/05/2018 e soma da tripulação 80
anos.

3.

INSCRIÇÕES:

3.1.

Valores das inscrições:
3ª CVM
C. S. Master

Todas as classes
Laser e Radial

C. S. Master

Snipe

Sem taxa de inscrição
R$ 60,00 até 30/04/2018
R$ 100,00 a partir de 01/05/2018
R$ 100,00 até 30/04/2018
R$ 180,00 a partir de 01/05/2018

3.2. Inscrições antecipadas podem ser feitas mediante o pagamento da taxa de inscrição por depósito nominal
ao Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha (CNPJ: 82.510.504/0001-16) no Banco Itaú, agência 5432
conta 04750-3, com posterior envio de cópia deste comprovante e da ficha de inscrição do Anexo A para o
e-mail eventosnauticos@icsc.com.br ou por fax (0055-48-3225 7799) aos cuidados da secretaria náutica
(Lucas, Fogaça ou Bruno). Independente disto, a inscrição deve ser confirmada junto à secretaria do
evento durante o prazo estabelecido no item 6 deste Aviso.
3.3. Para os dois eventos, o preenchimento da ficha de inscrição e a concordância com o termo de isenção
de responsabilidade na secretaria são obrigatórios, devendo constar ali o numeral do barco.

4.

ISENÇÃO DE RESPOSABILIDADE:
Os competidores participam da regata a seu próprio risco, considere a regra 4, Decisão de Competir. A
autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos matérias, físicos ou morte
relacionados diretamente com série de regatas, seus antecedentes, durante ou depois de completada.

5.

LOCAL:
A sede do evento será o Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, Sede Oceânica – Rod.
Tertuliano Brito Xavier, 3052, Jurerê - Florianópolis – Santa Catarina. As regatas serão disputadas na
baia de Jurerê.

6.

PROGRAMAÇÃO:
19/05/18 (sábado) 09h até 11h
13h

Inscrições/confirmação obrigatórias.
Inicio sinalização de partida para três regatas,
Após as regatas, confraternização.

20/05/18 (domingo)

Inicio sinalização de partida para duas regatas.
Após as regatas, premiação.

12h

6.1.

Não será dado nenhum sinal de atenção após as 15h do dia 20/05, domingo. Um barco que não parta
até decorridos 4 minutos de seu sinal de partida será considerado DNS sem audiência. O limite de
tempo para o primeiro colocado de cada classe navegar o percurso será de 90 minutos, sendo de 15
minutos após o primeiro colocado o prazo para barcos daquela classe chegarem.

7.

PERCURSOS E ORDEM DE LARGADA:
O percurso deverá ser fixado no quadro de avisos até às 12h de sábado e a ordem de partida será
informada em quadro na embarcação principal da CR até o sinal de atenção da respectiva regata.

8.

PONTUAÇÃO:
O evento prevê um total de cinco regatas, havendo o descarte do pior resultado para o cálculo da
pontuação final se realizadas todas as regatas.

9.

PREMIAÇÃO:
3ª CVM:

Troféus ou medalhas para 1°, 2º e 3º lugares de cada classe.

Copa S. Master:

Geral
Apprentice
Master
Gran Master
Great Gran Master
Legends

10.

Laser
Standard
1º ao 5º
1º ao 3º
1º ao 3º
1º ao 3º
1º ao 3º
1º ao 3º

Laser Radial
1º ao 5º
1º ao 3º
1º ao 3º
1º ao 3º
1º ao 3º
1º ao 3º

Snipe

1º ao 5º

PROTESTOS:
O prazo de protestos será de uma hora contada a partir da chegada da embarcação da CR ao clube
após as regatas do dia. As audiências terão lugar na sala de protestos, no segundo andar do Galpão de
Velas.

11.

HOSPEDAGEM OFICIAL DO EVENTO:
Pousada Jurerê – Guest House
Tel/Fax: 48 98870 2020 / 48 3206 2892
Contato: Liane

12.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Secretaria Náutica do ICSC:
Tel/Fax: 48 3225 7799 ou 48 991905480
Email: eventosnauticos@icsc.com.br
Contato: Lucas, Fogaça ou Bruno.

