
 

                  

35º Campeonato Paranaense de Optimist 

Foz do Iguaçu – PR 

27 e 28 de Agosto de 2016 

 

                               Aviso de Regata 
 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA  
   

Iate Clube Lago de Itaipu – ICLI. 

 

2. REGRAS 

 

A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das 

Regras de Regata a Vela. 

 
 

3. LOCAL 
 O evento será realizado no Iate Clube Lago de Itaipu (ICLI), Av. Inácio Reuter 

Sotto Maior Pedroso - Bairro Porto Dourado, nº 1020, Foz do Iguaçu – PR, Brasil. A 

área de regata será em frente à barragem da Itaipu Binacional (lado brasileiro) ou na 

baia do ICLI, a critério da CR. 

 

4. Percurso 

O percurso a ser seguido será conforme descritos nas Instruções de Regata. 

 

5. CLASSE 

 O campeonato abrange a classe Optimist e Laser. 

 

6. INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições podem ser feitas on-line (nautica@icli.com.br) realizadas até ás 

18h do dia 20 de Agosto de 2016 será cobrado R$100,00.  

5.2  As inscrições realizadas após esta data (20/08) terão um custo de R$ 120,00. 



 
 

5.3 Todos os competidores deverão confirmar suas inscrições na secretaria do 

evento até ás 9 horas do dia 27 de Agosto de 2016. 

 

7. PROPAGANDA  

Será adotado o regulamento 20 da ISAF.  

 

7. FORMATO DA COMPETIÇÃO 

7.1 Será utilizado o Sistema Linear (Low Point) de pontuação de acordo com o 

Apêndice A.4 das Regras de Regata da ISAF 2013-2016.  

7.2 Está programado 7 (sete) regatas para o campeonato. 

7.3 Até 5 regatas - NÃO haverá descarte do pior resultado da série. 

7.4 De 6 a 7 regatas - Haverá UM descarte do pior resultado da série. 

7.5 Não serão realizadas mais de 4 (quatro) regatas por dia. 

7.6 O campeonato será válido com as regatas completadas até o último dia de 

campeonato. 

7.7      Não será dado sinal de atenção após ás 14:00 horas do dia 28/08/2016. 

 

8.        PROGRAMAÇÃO 

Data Horário Atividade 

27 de Agosto– Sábado  

8h ás 9h 

9h30 min 

10h30min 

Inscrição 

Reunião de Timoneiros 

Regata 

28 de Agosto 

         

       10h30min 

15h e 30min 

 

Regata 

Premiação 

 

9.        INSTRUÇÕES DE REGATA 

As Instruções de Regata estarão à disposição dos participantes na secretaria 

do campeonato, no momento da confirmação da inscrição. 

 

10.       HOSPEDAGEM NO CLUBE 

10.1 Há 6 vagas no alojamento feminino e 14 vagas no alojamento masculino.  

10.2 Os alojamentos no clube custam R$ 30,00 (trinta reais) por dia / por pessoa. 

Obs: É necessário trazer roupas de cama e travesseiro. 



 
 

10.3 As reservas devem ser feitas com antecedência através do e-mail da 

organização (nautica@icli.com.br). Obs: Reservas de acordo com ordem de 

reserva/pagamento. 

10.4 O clube também possui área de camping para até 60 barracas. A área de 

camping é gratuita aos competidores do evento e aos seus familiares. 

 

11.        OPÇÃO DE HOTEL 

 Foz do Iguaçu possui a terceira maior rede hoteleira do Brasil. Ao todo, são mais de 

150 hotéis em Foz do Iguaçu, com as mais diversas classificações e atendimentos para 

melhor receber os milhares de turistas que a cidade recebe todos os anos.  

Os mais próximos do clube são: 

Muffato Plaza Hotel (45 – 3526 3939) www.muffatoplaza.com.br  

Rafain Palace Hotel (45 - 3520 9494) www.rafainpalace.com.br  

A lista com outros hotéis da cidade pode ser acessada pelo seguinte site: 

www.hotelfozdoiguacu.org e www.hotelemfoz.com. 

 

12.        PREMIAÇÃO 

1º ao 5º lugar geral 

1º ao 5º lugar estreante 

 

13        OUTRAS INFORMAÇÕES 

Iate Clube Lago de Itaipu – ICLI, Av. Inácio Reuter Sotto Maior Pedroso, nº 1020. CEP 
85871-022 – Porto Dourado, Foz do Iguaçu – PR, Brasil. Telefone: (45) 3577-1315           

Site: www.icli.com.br. E-mail: nautica@icli.com.br  
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