
REGATA PEDRO BASÍLIO “A LENDA” 2022

TAÇA LAGOA SANTA DE LASER - ETAPA 2

10 de abril de 2022

AVISO DE REGATA

Classes:
SUP, Laser

Organização da Regata:

Flotilha Lagoa Santa

Apoio:

Federação Mineira de Iatismo
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Open House - Beach & Sail

Comissão de Regatas:

Presidente: Gilvan Ribeiro
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1. REGRAS:

A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas
Definições das Regras de Regata a Vela.

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:

2.1 A Regata será aberta a todos os barcos da classe Laser. No caso da
classe SUP a Regata será aberta apenas para atletas com pranchas e velas
pertencentes à Flotilha Lagoa Santa.

2.2 As embarcações elegíveis deverão se inscrever pelo formulário de
inscrição até às 12:00h do dia 09 de abril de 2022.

2.2.1 Como as vagas para o evento são limitadas, o prazo de
inscrição poderá ser encerrado antes caso todas as vagas sejam
preenchidas.

2.3 Para cada classe o evento só será válido se tiver um mínimo de 3 (três)
barcos (ou competidores no caso do SUP) inscritos.

3. TAXAS:

Os valores de inscrição são simbólicos e destinados ao custeio da
conservação dos equipamentos utilizados nas regatas. A taxa de inscrição
está dividida para cada classe. Caso o competidor participe das duas
modalidades, ele poderá realizar um único pagamento considerando o valor
das duas inscrições.

Laser:

R$60,00 (sessenta) reais sem embarcação própria (50% de desconto para
atleta federado a FMVela).

R$30,00 (trinta) reais com embarcação própria (50% de desconto para
atleta federado a FMVela)

Flotilha Lagoa Santa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnfs6NsRCbWT837UFdAeB_EjMOMAJYBPO0NARGhYmUkdiLyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnfs6NsRCbWT837UFdAeB_EjMOMAJYBPO0NARGhYmUkdiLyA/viewform


SUP:

R$40,00 (quarenta reais) por competidor.

Valor referenciado por participante e deverá ser quitado através de
transferência bancária, ou pix, para os dados abaixo e o comprovante
deverá ser anexo na inscrição.

Banco Inter 077

Agência: 0001

Conta Corrente: 1369493-6

Celso Ricardo Ferreira Lisboa / 081.038.206-79

ou pix: 081038206-79

4. PROGRAMAÇÃO:

4.1 Inscrições:Sábado, 09/04/2022, até 23:59h ou até encerrarem as vagas
disponíveis. Não serão aceitas inscrições após este prazo.

4.2 Dias de Competição:

● SUP: Domingo, 10/04;
● Laser: Domingo, 10/04.

4.3 O horário programado para o sinal de atenção:

● Domingo, 10/04: 09:30h para a SUP.
● Domingo, 10/04: 11:00h para a Laser.

5. INSTRUÇÕES DE REGATA:

Antes da largada de cada classe serão realizadas as reuniões de timoneiro
onde serão divulgados os percursos e outras informações.

As informações definidas e nas reuniões de timoneiro e as orientações
sobre percurso serão fixadas no quadro de avisos, ao lado da Secretaria de
Vela.
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Na classe Laser poderão ser realizadas até 3 (três) regatas no domingo,
10/04, porém o último tiro só poderá ser dado até às 14h.

Para a classe SUP será realizada apenas uma regata, para cada classe, no
domingo, 10/04.

6. LOCAL:

A área de regata será na raia de Lagoa Santa/MG.

7. PERCURSOS:

Os percursos sugeridos pela Comissão de Regatas, mas não se limitando a
eles, são:

Laser: 01 triângulo, 02 barla sota ou 03 barla sota.

SUP: 1 volta;

O percurso de cada regata será definido pela Comissão de Regatas (CR)
na Reunião de Timoneiros, fixado no quadro de avisos, e será de
responsabilidade da CR, caso necessário, o encurtamento do percurso.

Após a chegada do primeiro barco, o limite máximo para a chegada dos
demais barcos será de 20 minutos para a classe Laser.

Na reunião de timoneiros será definida o formato de competição do SUP, se
por grupos, eliminatórios e chaveamento ou outra forma acordada na
reunião.

8. PRÊMIO:

Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados de cada classe.

9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:

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

10. CONFRATERNIZAÇÃO:

Será realizada a entrega da premiação após as regatas de domingo, 10/04,
na guarderia da Flotilha de Lagoa Santa.

11. CONTATO:

guarderialsmg@gmail.com

Felipe Viana - 31 99156-4588

Celso Lisboa - 31 99952-1981
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