AVISO DE REGATA

3ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE OPTIMIST
09 e 10 de novembro de 2013
Joinville -SC

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA
1.1. Joinville Iate Clube
2. REGRAS
2.1. O Campeonato será regido pelas regras da ISAF na tradução oficial da CBVela 2013-2016 e regras
da Classe Optimist.
3. PROPAGANDA
3.1 O campeonato é classificado de acordo com o Regulamento 20 das Regras da ISAF.
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
4.1 O campeonato será aberto a todos os barcos da classe optimist nas categorias veterano e estreante,
que estiverem de acordo com o regulamento geral das regras de regata da ISAF 2013-2016 e
Regulamento Geral da ABCO.
5. PROGRAMAData Hora Ativida
DATA
08/11/13 – sexta feira

HORÁRIO
13:30 às 17:00

ATIVIDADE
Inscrições

09/11/13 – Sábado

09:00 h as 11:00

Encerramento
inscrições
Regatas do dia
Confraternização
Quiosque
Regatas do dia
Premiação

12:00 h
17:00 h
10/11/13 – Domingo

12:00 h
16:00 h

das
no

5.1 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia será às 12h. Não serão
dadas largadas após as 15h do dia 10/11.
5.2 Não serão corridas mais de três regatas por dia.
6. PESAGEM
6.1 Não haverá medição de equipamentos e nem pesagem dos barcos.
6.2 Competidores poderão somente usar um casco, uma bolina, um leme (com cana e extensão), um
mastro, uma retranca, uma espicha e uma vela durante o evento.
6.3 A substituição de um equipamento danificado poderá ser feito desde que:
• O equipamento danificado tenha sido checado pela Comissão de Regata.
• Tal substituição deverá ser aprovada pela Comissão de Regatas.
7. INSTRUÇÕES DE REGATA
7.1 Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do Campeonato e serão entregues no momento
da confirmação da inscrição.
8. PERCURSOS
8.1 O percurso estará contido na Instrução de Regata.

9. PONTUAÇÃO
9.1 Três regatas completadas são necessárias para que se constitua a série que terá os seguintes
descartes:
a) Quando menos de 5 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas
pontuações em cada regata.
b) Quando 5 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas
pontuações em cada regata, excluindo-se o seu pior resultado.
10. SEGURANÇA
10.1 Além das Regras da Classe IODA todo competidor deverá ter um apito amarrado ao salva-vidas.
10.2 Sempre que estiver na água o competidor deverá usar equipamento de flutuação pessoal. Uma
roupa de borracha ou impermeável não é um equipamento de flutuação pessoal. Se o equipamento de
flutuação pessoal é de um tipo de inflar, sempre que estiver na água este deve estar totalmente inflado.
Isso altera a Regra de Regata à Vela 40.
11. LOCAL DE PERMANÊNCIA
11.1 Os barcos deverão ser guardados nas dependências do Joinville Iate Clube.
14. PREMIAÇÃO
14.1 PREMIAÇÃO DA 3 ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL DE OPTIMIST 2013
14.1.1 Serão premiados 05 primeiros colocados na classificação geral (veteranos e estreantes). Sendo
troféus para os 03 primeiros colocados e medalhas para 4° e 5° colocado.
14.1.2 Os competidores, assim como comissão técnica e representantes dos clubes participantes deverão
comparecer a área de premiação até 30 minutos após encerradas as regatas e julgados os protestos, de
domingo, 10/11/2013.
14.2 PREMIAÇÃO GERAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE OPTIMIST 2013
14.2.1 Serão premiados 05 primeiros colocados na classificação geral (veteranos e estreantes,). Sendo
troféus para os 03 primeiros colocados e medalhas para 4° e 5° colocado.
14.2.2 Conforme o Regulamento do Campeonato, não haverá neste ano de 2013 a distinção entre
classes masculino e feminino.
14.1.3 Os competidores, assim como comissão técnica e representantes dos clubes participantes deverão
permanecer na área de premiação após o encerramento da premiação da 3 Etapa, sendo a premiação do
ranking na sequencia.
15. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
15.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 04, decisão de
competir.
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.
16. RANKING CATARINENSE DE OPTIMIST 2014
16.1 Ficam os capitães de flotilha, comissão técnica e representantes dos clubes envolvidos, convocados
para uma reunião técnica para definição dos critérios de realização do Ranking Catarinense de Optimist
2014. A reunião será no JIC no dia 10/10/2013, domingo, as 9:00 hrs.
16. COQUETEL DE ENCERRAMENTO
16.1 Após a premiação da regata de sábado, 09/10/13, os atletas, comissão técnica e representantes dos
clubes envolvidos estão convidados a participar de um coquetel oferecido pelo JIC.
16.2 Após a premiação do Ranking Catarinense de Optimist 2013, no Domingo, 10/10/13, os atletas,
comissão técnica e representantes dos clubes envolvidos estão convidados a participar de um coquetel de
confraternização oferecido pelo JIC.
17. INFORMAÇÕES
Joinville Iate Clube
R. Prefeito Baltazar Buschle, 2850
Espinheiros - Joinville - Santa Catarina
Telefax: (47) 3434-1744
www.joinvilleiateclube.com.br
jic@joinvilleiateclube.com.br

FICHA DE INSCRIÇÃO
(anexo 1)
Timoneiro: __________________________________________________________
Numeral da Vela:_______________________Clube:_________________________
Flotilha:_____________________________

Nome do Barco:_________________

Data Nasc: ____/____/____ Idade:_______
Classe Optimist: [

] Veterano [

] Estreante

Endereço:____________________________________________________________
Cidade: ____________________________Estado: _______ CEP:_______________
Email: _______________________________________________________________
Telefone: ____________________________________________________________

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO VELEJADOR

Declaro que me comprometo a seguir rigorosamente as normas de segurança das
regras fundamentais da ISAF, das regras da Classe Optimist e das Instruções de
Regata.

_________________________, ________ de ___________________ de _________.
Local e data

________________________________
Nome Legível do Velejador

_______________________________
Assinatura do Velejador

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
(anexo 2)

Autorizo o (a) velejador (a) ______________________________________________
a participar da 3ª Etapa do Campeonato Catarinense da classe Optimist.

Declaro que assumo total responsabilidade e risco por qualquer dano físico e material
que o mesmo possa sofres ou causar no campeonato. Isentando de responsabilidade
da Comissão Organizadora e demais pessoas envolvidas na organização do
campeonato.

_______________________, _________ de _____________________ de _______.
Local e data

_______________________

_______________________

Nome Legível do responsável

Assinatura do Responsável

