Campeonato Mineiro da Classe ILCA 7 - 2022
10 e 11 de setembro de 2022

AVISO DE REGATA
Classe:
Laser (ILCA 7)

Organização da Regata:
Flotilha Lagoa Santa

Apoio:
Federação Mineira de Iatismo - FMVela
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Open House - Beach & Sail
Associação Brasileira da Classe Laser - ABCL

Comissão de Regatas:
Presidente: Gilvan Ribeiro
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1. REGRAS:
1.1. A regata será disputada de acordo com as regras conforme definidas
nas Regras de Regata a Vela da WS 2021-2024.
1.2.

A regata deverá estar de acordo com as regras vigentes da classe.

1.3. No caso de haver conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de
Regata, prevalece o estabelecido nas Instruções de Regata. Isso modifica a
RRV 63.7.
1.4. As prescrições da Confederação Brasileira de Vela – CBVela se
aplicam.
1.5. As primeiras três (03) sentenças de RRV 61.1(a) são modificadas
para: “Um barco com intenção de protestar deve informar ao outro barco na
primeira oportunidade razoável. Quando o protesto for sobre um incidente
na área de regatas no qual esteve envolvido ou presenciou, deverá bradar
‘Protesto’. Também deverá informar os barcos que estar protestando à CR
na linha de chegada, imediatamente após chegar, ou assim que possível,
quando se retirar”.

2. PROPAGANDA
2.1. Os competidores poderão exibir propaganda no casco de acordo
com o Regulamento 20.3.2 da World Sailing.

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
3.1. A regata será aberta a todos os barcos elegíveis da classe ILCA 7.
Os competidores deverão estar em dia com a ABCL e sua federação
estadual.
3.2. O código de Elegibilidade da World Sailing se aplica e recomenda-se
que todos os velejadores estejam cadastrados e apresentem o SAILOR ID
da World Sailing (www.sailing.org/sailors).
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3.3.

O velejador deve se inscrever de forma online através do link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflV99tY3yqAP6HUomQQr_Hpa
zDMwWFc6ZdrT-_JahTpIKEAQ/viewform
3.2 As embarcações elegíveis deverão se inscrever pelo acima até às
23:59h do dia 09 de setembro de 2022.
3.2.1 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 inscritos.

3. TAXAS:
Os valores de inscrição são simbólicos e destinados ao custeio da
conservação dos equipamentos utilizados nas regatas. Os comprovantes de
inscrição deverão ser anexados à ficha de inscrição no formulário
supracitado.
R$60,00 (sessenta).
Banco Inter 077
Agência: 0001
Conta Corrente: 1369493-6
Celso Ricardo Ferreira Lisboa / 081.038.206-79
ou pix: 081038206-79
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4. PROGRAMAÇÃO:
4.1 Inscrições:Sexta-feira, 09/09/2022, até 23:59h ou até encerrarem as
vagas disponíveis. Não serão aceitas inscrições após este prazo.
4.2 Dias de Competição:
● Sábado, 10/09: 11h Início das regatas
● Domingo, 11/09:.10h Início das regatas
● Domingo, 11/09: Cerimônia de premiação

4.3 O horário programado para o sinal de atenção:
● Sábado, 10/09: A partir das 11:00h*.
● Domingo, 11/09: A partir das 10:00h*
*Caso as condições de vento não estejam favoráveis, a Comissão de
Regatas (CR) poderá retardar o tiro de largada.

Obs1: O Campeonato está programado para 6 (seis) regatas, mas será
válido com o mínimo de 3 (três) regatas realizadas.
A partir da 5ª regata inclusive realizada haverá 1 (um) descarte.

Obs2: Horário limite de sinal de atenção no sábado, 10/09, será às 16:30h,
e para o domingo, 11/09, às 15:30h.
No domingo, 11/09, caso o Campeonato esteja validado, não será dado
sinal de atenção após as 13:30h.

Obs2: O número máximo de regatas por dia será de 4 (quatro), sendo este
número de regatas definido pela Comissão de Regata.
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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.

6. 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.

7. PREMIAÇÃO
Campeonato Mineiro da Classe ILCA 7 - 2022:
1º, 2º, 3º, 4º, 5º colocados no geral.
1º, 2º, 3º colocados na Categoria B

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

9. PERCURSOS:
Os percursos sugeridos pela Comissão de Regatas, mas não se limitando a
eles, são:
ILCA 7: 01 triângulo, 02 barla sota ou 03 barla sota.
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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.

10. Direitos de Uso de Imagem
Em participando em qualquer das regatas deste evento, todo e qualquer
competidor garante à organização e seus representantes designados por
ela e seus patrocinadores a fazer uso de qualquer imagem, foto, vídeo ou
entrevista feita durante o período da competição, por período
indeterminado, livres de quaisquer custos.

11. Isenção de responsabilidade
11.1 Os competidores participarão da regata a seu próprio risco. Considere
a regra 4, Decisão de Competir. O Flotilha Lagoa Santa, a FMVela, as
autoridades organizadoras, a Comissão de Regatas, a Comissão de
Protesto 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.
Nesses tempos de pandemia, recomenda-se aos competidores seguirem as
orientações da OMS e do Ministério da Saúde para evitar contaminações.
Os organizadores não se responsabilizam por eventuais contágios,
lembrando que para estar nas dependências do clube as equipes devem
fazer uso de máscaras e de medidas sanitizadoras do tipo uso de álcool gel.
11.2 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.
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12. Seguro
Cada participante será responsável por contratar seguro para danos
pessoais, materiais e contra terceiros a seu critério exclusivo e às suas
expensas.

13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
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 materiais, físicos ou morte
relacionados diretamente com a série de regatas, seus antecedentes,
durante ou depois de completada.

14. CONFRATERNIZAÇÃO:
Será realizada a entrega da premiação após as regatas de domingo, 11/09,
na Open House BS.

15. CONTATO:
guarderialsmg@gmail.com
Celso Lisboa - 31 99952-1981
Gustavo Lacerda - 31 99517-1771
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