43 º Campeonato Norte Nordeste da Classe Optimist
2º AVISO DE REGATA
1. AUTORIDADE ORGANIZADORA
1.1. Iate Clube de Fortaleza, Federação de Vela e Motor do Estado do Ceará (FVMEC) e
Confederação Brasileira de Vela (CBVela).
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 como um evento da categoria “C” 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 “19” das regras de regata da ISAF
2013-2016 e Regulamento Geral da ABCO.
4.2. Serão elegíveis apenas os velejadores que estiverem regulares com a anuidade da ABCO
2016 e com a Federação Estadual . Os seguintes documentos serão necessários para a
inscrição:
• Cópia do RG ou da Certidão de Nascimento;
• Assinatura do Termo de Responsabilidade pelo pai ou responsável;
( seguro saúde não é obrigatório, mas solicitamos que seja informado na ficha inscrição )
4.3. As inscrições poderão ser feitas através de depósito no Banco Santander agencia : 4279
conta corrente 01004059-7 Maria Flávia de Saboia e Lima, CPF: 758.644.877-91 .O Valor da
inscrição (por barco) será de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

4.4. Após o depósito enviar o comprovante juntamente com a ficha de inscrição preenchida
para o email fvmec@terra.com.br
4.5 Todos os técnicos deverão se registrar na secretaria do evento.
5. PROGRAMA
11/11 – Sexta -feira
09:00h - Abertura da Secretaria
10:00h - Início da pesagem e inscrições
16:00h - Encerramento da pesagem e inscrição
12/11 - Sábado
09:00h - Abertura da Secretaria
09:30h - Início da pesagem e inscrições
11:00h – Reunião de velejadores
14:00h – Regata de abertura
16:00h - Encerramento das medições e inscrições
13/11 - Domingo
09:00h - Abertura da Secretaria
11:00h – Regatas do dia
14/11 – Segunda -feira
09:00h - Abertura da Secretaria
11:00h - Início das Regatas
15/11 – Terça -feira
10:00h - Início das Regatas
15:00h – Premiação
No dia 15/11 não será dada partida após 14:00 horas
Observações:
1. A programação poderá sofrer alterações a qualquer tempo, que serão comunicadas
através de 2º Aviso de Regata, Instrução de Regata ou em comunicados oficiais
divulgados durante o campeonato, no quadro de avisos oficial.
2. Para evitar transtornos, os participantes devem comunicar da data prevista de chegada
de seus equipamentos e, assim, a organização possa, na medida do possível

6. PESAGEM
6.1 Todos os barcos participantes do evento serão pesados e terão todos os equipamentos
inspecionados pela comissão de medição.
6.2. Durante o evento haverá inspeção de medição dos itens da regra da classe dentro d'água.
6.3. Cada item de medição e segurança inspecionado, que não estiver de acordo com as regras
será punido com 05 pontos, não cumulativo por regata, isso altera as regras 35 e A4.
6.4. 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.

6.5. A substituição de um equipamento danificado poderá ser feito desde que:
• O equipamento danificado tenha sido checado pela Comissão de Medição.
• O equipamento substituído seja apresentado para inspeção da comissão de medição
após as regatas do dia.
• Tal substituição deverá ser aprovada pela Comissão

7. INSTRUÇÕES DE REGATA
7.1 A instrução de regata deste campeonato estará disponível na secretaria do evento.
8. PERCURSOS
8.1. Será utilizado o percurso trapezoidal utilizado pela classe Optimist.

9. PONTUAÇÃO
9.1: Veteranos: Estão previstas 9 regatas, com um mínimo de 4 regatas realizadas para validar
a serie. Quando 7 (ou menos) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na
série será a soma de suas pontuações de cada regata. Quando de 8 a 9 regatas tiverem sido
completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata,
excluindo-se seu pior resultado. Não serão realizadas mais do que 4 regatas por dia
9.2: Estreantes : Estão previstas 7 regatas, com no mínimo de 3 regatas realizadas para validar
a serie. Quando 5 ( ou menos) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na
série será a soma de suas pontuações de cada regata. Quando de 6 a 7 regatas tiverem sido
completadas, a pontuação do barco na serie será a soma de suas pontuações de cada regata,
excluindo-se seu pior resultado. Não serão realizadas mais que 3 regatas por dia
10. SEGURANÇA
10.1 Além das Regras da Classe IODA 4.2 (a) e (b), 4.3 (a) e (b), todo barco deve ter a bordo
um remo com uma superfície mínima de 0,025 m2 preso ao barco com um cabo, e 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.
11. LOCAL DE PERMANÊNCIA
11.1 Os barcos deverão ser guardados nas dependências do Iate Clube de Fortaleza, localizado
à Av. Abolição 4813, Mucuripe, Fortaleza, CE . CEP: 60165-082
12. PREMIAÇÃO
12.1. Serão premiados os 10 primeiros colocados na classificação geral veteranos e os
primeiros colocados nas categorias mirim, infantil, juvenil e feminino (veterano e estreantes).
Veteranos 1º ao 10º lugar geral
- veteranos 1º lugar
- veterano mirim 1º lugar
- veterano infantil 1º lugar
- veterano juvenil 1º lugar
- veterano feminino 1º lugar
Estreantes 1º ao 5º lugar geral
- estreante mirim 1º lugar
- estreante infantil 1º lugar
- estreante juvenil 1º lugar
- estreante feminino 1º lugar

13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
13.1. 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.
14. INFORMAÇÕES
Iate Clube de Fortaleza , Cintia (85) 85 3263-1744, Flávia : (85) 988858488 e pelo email:
fvmec@terra.com.br.
15. HOSPEDAGEM NAS PROXIMIDADES DO IATE CLUBE DE FORTALEZA
1- Iate Plaza : Av. Beira Mar 4753, (85) 35336900 – www.iateplazahotel.com.br
Distancia aproximada do clube: 140 metros
2 – Ocean Tower Plat : Av. Beira Mar 4620, (85) 3263-2222 – www.oceantower.com.br
Distancia aproximada do clube: 270 metros
3 - Samburá Praia Hotel: Av. Beira Mar 4530, (85) 32083999 –
www.samburapraiahotel.com.br Distancia aproximada do clube: 350 metros
4 – Vela e Mar Hotel: Av. Beira Mar 4520, (85) 40089200 – www.velaemarhotel.com.br
Distancia aproximada do clube: 400 metros
5- Confort Inn Hotel Fortaleza: Rua Frei Mansueto 160, (85) 40064800 –
www.atlanticahotels.com.br Distancia aproximada do clube: 1,5 km
6 – Hotel Fortaleza Inn: Av. Abolição 320 , (85) 30776588 –
www.hotelfortalezainn.com.br Distancia aproximada do clube: 1,7 km
7 – Spazzo Hotel Residence : Av. Abolição 3180, (85) 50512919 –
www.spazziohotel.com.br Distancia aproximada do clube: 1,7 km

FICHA DE INSCRIÇÃO
NUMERAL: ______________

numero ISAF do casco: ____________________

NOME: ________________________________________________________
( ) Mirim ( ) Infantil ( ) Juvenil ( ) Feminino
nascimento: _____/____/_____
endereço: __________________________________________________________
Bairro________________ Cidade_____________ _______Estado_____________
telefone: _____________email: ________________________________________
nome do técnico_____________________________________
Clube da flotilha____________________________________
tamanho camisa: ( ) P ( ) M ( ) G (

)Adulto

nome do responsável: _________________________________________________
assinatura do responsável :_____________________________________________
Aceito cumprir obediência às Regras de Regata a Vela e todas as demais as
demais regras deste evento
Assinatura do Velejador:
_________________________________________________________
Data: ____/___/ 2016

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
RESPONSÁVEL
Autorizo o(a) velejador(a) ______________________________________________a
participar do 43º Campeonato Norte/Nordeste da Classe Optimist 2016.
Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer dano físico e material
que ele (a) possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de
responsabilidade o Iate Clube de Fortaleza, a Federação de Vela e Motor do
Estado do Ceará, a Comissão Organizadora e demais entidades e pessoas
envolvidas na organização e realização deste Campeonato.
_______________________, ______ de ___________________ de 2016
Nome Legível do Responsável ____________________________________
Assinatura do responsável ______________________________________

