
 

 

 

                          
 

 

 

7° TORNEIO PAULO BANDEIRA DA CLASSE ILCA 7 (LASER) DE JUIZ 

DE FORA-MG 
 

 

 

20 e 21 de AGOSTO de 2022 

 

AVISO DE REGATA 
 

 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA  

 

FJF - Flotilha ILCA/LASER de Juiz de Fora - MG 

FMVELA – Federação Mineira de Iatismo - MG 

           ABCL – Associação Brasileira da Classe Laser 

 

 

2. LOCAL 

 

Represa João Penido, no Sítio INSEL (Paulo Bandeira), na Estrada Elias José  Mokideci nº10.000, Bairro Náutico 

Juiz de Fora. 

3. CLASSE 

O Campeonato abrange a classe ILCA 7 (Laser Standard). (Regime de ventos: média de 8 nós para Agosto 

- fonte: Wind finder ).  

4. REGRAS: 

 

O Evento será realizado sob as seguintes regras: 

Regras de Regatas a Vela - World Sailing. 2021/2024 

Regras da ILCA; 

Regras da Classe; Todos os participantes deverão estar adimplentes com a ABCL e com a FMvela.( caso 

contrário, não serão considerados na sumula do evento) http://www.fmvela.org.br/filie-se-a-fmvela/ 

Aviso de Regata; 

 

5. INSCRIÇÕES: 

      As inscrições poderão ser efetuadas no sítio Paulo Bandeira, até as 9 horas do dia 20/08/2022, mediante a 

entrega da ficha de inscrição preenchida. Favor enviar ficha de inscrição para o e mail grbandeira@yahoo.com.br 

.  32 – 98873-0596   Gustavo Bandeira 

 

VALOR DA INSCRIÇÃO :  R$ 150,00.       

mailto:grbandeira@yahoo.com.br


 

 

 

 

6. ALOJAMENTO/ HOSPEDAGEM : 

       As reservas deverão ser efetuadas até dia 15  de Julho (Data que estará reservada sem o pagamento, após esta 

data não teremos como garantir a disponibilidade do local) : 

A. Pousada Recanto da Represa: 4 km do sitio Sede https://www.youtube.com/watch?v=8t-djYwzBM8 

- Fotos: instagram : recanto_da_represa 

B. CASA  – 500m do Sitio sede : Estrada José Elias Mockideci Nr 9500 – Bairro Nautico – JF 

Contato : Paula TEL : 32-3215 5319   

 3 suites com 1 cama de casal e duas de solteiro Verificar custo da diária 

C. IBIS Juiz de Fora : 44 km do Sitio sede  

https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-8913-ibis-juiz-de-

fora/index.shtml?utm_term=mar&utm_campaign=ppc-ibi-mar-goo-br-pt-br-exa-sear-

br&utm_medium=cpc&utm_content=br-pt-BR-V6381&utm_source=google   

D. Victory Hotel : 35 km do Sitio Sede   

http://www.victoryhoteis.com / 

7. PROGRAMAÇÃO:  

 

Data Horário Evento 

20/08/2022 

 
8h30 min.  Fim das inscrições e reunião de timoneiros. 

20/08/2022 
9h30min. 

 Regatas    

21/08/2022 9h30min.  Regatas   

21/08/2022 16h30min.  Premiação 

 

Obs1: O Campeonato está programado para 6 regatas, mas será válido com o mínimo de 2 regatas realizadas. A 

partir da 5ª regata inclusive realizada haverá 1 (um) descarte. 

Obs2: Horário limite de sinal de atenção, 16h30min., e caso o Campeonato esteja validado, não será dado sinal 

de atenção após as 14h30min.do dia 21/08/2022. 

Obs2: O máximo de regatas por dia será de quatro . 

8. PERCURSO: 

     O percurso barla-sota seis pernas conforme desenho abaixo.  

     Sempre que a Bandeira DELTA         estiver exposta na chegada significa que haverá outra regata            

imediatamente em seguida. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=8t-djYwzBM8
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-8913-ibis-juiz-de-fora/index.shtml?utm_term=mar&utm_campaign=ppc-ibi-mar-goo-br-pt-br-exa-sear-br&utm_medium=cpc&utm_content=br-pt-BR-V6381&utm_source=google
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-8913-ibis-juiz-de-fora/index.shtml?utm_term=mar&utm_campaign=ppc-ibi-mar-goo-br-pt-br-exa-sear-br&utm_medium=cpc&utm_content=br-pt-BR-V6381&utm_source=google
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-8913-ibis-juiz-de-fora/index.shtml?utm_term=mar&utm_campaign=ppc-ibi-mar-goo-br-pt-br-exa-sear-br&utm_medium=cpc&utm_content=br-pt-BR-V6381&utm_source=google
http://www.victoryhoteis.com/


 

 

 

 

9. PONTUAÇÃO: 

Será aplicado o Sistema Linear de pontuação para resultados de regata, de acordo com o item A4 do Apêndice A 

- Regras de Regatas a Vela – WS. 

 

10. PREMIAÇÃO 

 

7º Torneio Paulo Bandeira de Laser de Juiz de Fora 

 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º colocados no geral.  

1º, 2º, 3º colocados na Categoria B    

  

11. RESPONSABILIDADE: 

 

A Flotilha JF/ e todas as partes envolvidas na organização do evento, não assumem qualquer responsabilidade por 

acidentes (inclusive morte), danos, perda pessoal, de materiais ou de qualquer outra natureza, referente a barcos 

e participantes, antes, durante e depois do evento. Os participantes estão competindo por seu próprio risco e 

responsabilidade. 

 

12. FESTAS 

A Flotilha de JF será o responsável pela compra das premiações. Após as regatas de sábado será realizada uma 

festa de confraternização e após as regatas do domingo será realizada a premiação. 

 

13. MAIS INFORMAÇÕES :       Flotilha JF: Gustavo Bandeira    

 E-mail: grbandeira@yahoo.com.br           Tel: 32 99823-0600 ou 32-98873-0596  

                     

 

 

 

                                       

 


