3ª Etapa da Copa Veleiros de Monotipos 2020
IATE CLUBE DE SANTA CATARINA – VELEIROS DA ILHA
17 e 18 de outubro de 2020

AVISO DE REGATAS
1. REGRAS:
1.1 Devido aos protocolos em vigor pela COVID 19, esta etapa da Copa terá programação diferente dos
padrões:
SÁBADO, 17/10 – regatas apenas para OPTIMIST, DINGUE E LASER 4.7
DOMINGO, 18/10 – regatas apenas para STANDARD, RADIAL, SNIPE e PRANCHA A VELA
Barcos de classes que não competirão no dia não será permitido sair para navegar, mesmo em
treinamento.
1.2. A regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata à Vela da World Sailing
2017 – 2020.
1.3. Na classe Optimist os barcos com intenção de protestar devem informar à CR qual barco estão
protestando imediatamente após chegar.
1.4. Quando a bandeira RECON é mostrada em terra, substitui-se “um minuto” por “não antes de
decorridos quarenta e cinco minutos” no sinal de regatas RECON.
2. CLASSES: Optimist (Estreante e Veterano), Laser (Standard, Radial e 4.7), Snipe, Dingue, e Prancha a
Vela.
3. INSCRIÇÕES: Não haverá taxa de inscrição. O preenchimento da ficha de inscrição e a concordância
com o termo de isenção de responsabilidade na secretaria são obrigatórios, devendo constar o numeral
do barco.
4. LOCAL: Iate Clube de Santa Catarina – Sede Oceânica - Rod. Tertuliano Brito Xavier, 3052 - Jurerê,
Florianópolis - SC, 88054-601
5. PROGRAMAÇÃO:
17/10/20
09h até 11h
12h

18/10/20

09h até 11h
12h

Inscrições obrigatórias - Optimist (Veterano e Estreante), Dingue e Laser 4.7
Início sinalização partida – Três regatas:
Optimist (Veterano e Estreante), Dingue e Laser 4.7
Inscrições obrigatórias para Standard, Radial, Snipe e Prancha a Vela
Início sinalização partida – Três regatas:
Standard, Radial, Snipe e Prancha a Vela

5.1
5.2

Não será dado nenhum sinal de atenção após as 15h do dia 17/10 sábado para Optimist, Dingue e
Laser 4.7 e 15h de 18/10 domingo para Standard, Radial, Snipe e Prancha a Vela..
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.

6. PERCURSOS E ORDEM DE LARGADA: Os percursos serão fixados no quadro de avisos até as 11h
do dia correspondente e a ordem de partida será informada em quadro na embarcação principal da
CR até o sinal de atenção da respectiva regata.
7. PONTUAÇÃO: Não haverá descartes, sendo computadas todas as regatas disputadas.
8. PREMIAÇÃO: Troféus ou medalhas para 1°, 2º e 3º lugares de cada classe. Não haverá premiação ao
final do dia da etapa, sendo que todas as premiações serão por ocasião do encerramento do calendário
esportivo de 2020 do ICS.
9. 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. Hora e local das audiências serão informados aos envolvidos pela
Secretaria de Eventos Náuticos do ICSC (48) 3225-7799.
10. 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.
11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Secretaria Náutica do ICSC, (48)3225 7799, com Lucas ou Vanessa.

