CAMPEONATO PAULISTA CLASSE FINN
17/18 e 24/25 de Agosto de 2019
AVISO DE REGATA
Autoridades Organizadoras:
Classe Finn - Flotilha São Paulo
FEVESP - Federação de Vela do Estado de São Paulo
ICS - IATE CLUB DE SANTOS (sede)
R. Funchal, 1140 - Vila Funchao, Guarujá - (13) 3348-4000

1.

REGRAS:

1.1. A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas:
1.1.1. Nas Definições das Regras de Regata a Vela (RRV) da World Sailing (017 - 2020).
1.1.2. No estatuto e Regras de Medição da Classe Finn.
1.2. Estar em dia com a sua federação estadual.
1.3. No caso de haver conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, prevalece o
estabelecido nas Instruções de Regata.
2.

ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:

2.1. A Regata será aberta a todos os barcos da classe Finn e os competidores deverão estar em
dia com a Classe.
2.1. Os barcos elegíveis deverão se inscrever e pagar a taxa de inscrição, na secretaria do Clube,
até as 12:00 hs do dia 17 de Agosto de 2019. Será obrigatória a estadia dos barcos no ICS.
2.2. O evento será válido se contar com um mínimo de 3 (três) barcos inscritos.
2.3. Todos os barcos deverão exibir os numerais de vela claramente visíveis na vela, de
acordo com o apêndice G das RRV, exatamente iguais ao registro do formulário de
inscrição.
3.

TAXA DE INSCRIÇÃO

3.1. Esta taxa será utilizada, para ajudar com o Pagamento da Camiseta e Premiação do
nosso Campeonato.
3.2. Deverá ser paga em dinheiro ou cheque.
3.3. Taxa de inscrição de R$ 150,00
4.

PROGRAMAÇÃO:

4.1. Registro de Inscrição:
• Sabado, 17 de Agosto de 2019 a partir das 9:00 e até as 12:00 hs
4.2. Regatas e Premiação:
• Sabado 17/08:

Regatas do dia a partir das 14h

• Domingo 18/08: Regatas a partir das 13h
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• Sabado 24/07:

Regatas do dia a partir das 14h

• Domingo 25/07: Regatas a partir das 13h
• Encerramento e Entrega de Prêmios a partir das 17:30 na lanchonete do ICS.
4.3. Número de regatas programadas: Oito (8) regatas estão programadas, podendo ser
realizadas até três (3) regatas por dia, se a programação estiver em atraso.
4.4. Não será dado nenhum sinal de partida após as 16h:00min do dia 25 de Agosto de 2019.
5.

INSTRUÇÕES DE REGATA:

5.1. Estarão disponíveis na Secretaria e no Quadro de Avisos da sede náutica do evento, por
ocasião da abertura das inscrições.
6.

PERCURSOS:

6.1. As regatas serão conduzidas na Raia da baia de Santos.
Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata.
7.

PONTUAÇÃO:

7.1. O sistema linear de pontuação do apêndice A será aplicado.
7.2. É requerido que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série e se valide
o campeonato.
7.3. Quando 4 (quatro) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série
será a soma de suas pontuações de cada regata.
7.4. Quando 5 (cinco) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série
será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado.
8.

PRÊMIOS:

8.1. Serão premiados :
1º, 2º, 3º colocados da Classificação Geral,
1º colocado da categoria Master
1º colocado da categoria Gran Master.
1º colocado da categoria Gran Gran Master
9.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E CESSÃO DO DIREITO DE USO DE IMAGEM

9.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de
Competir. As Autoridades Organizadoras, assim como as pessoas que compõe estas
agremiações e autoridades, assim como todas as demais partes envolvidas na organização
do evento, não poderão ser responsabilizadas por quaisquer acidentes (inclusive morte),
danos, perda pessoal, material ou de qualquer outra natureza, referente a barcos e
participantes, e público que esteja acompanhando o evento em geral, antes, durante e depois
do evento, posto que os participantes estão competindo por seu próprio risco e
responsabilidade.
9.2. O ICS, a CLASSE FINN, a FEVESP se reservam o direito de fotografar, filmar, divulgar e
propagar o material decorrente do evento. Os velejadores inscritos concordam em ceder o
uso de sua imagem para efeitos de promoção do evento em meios públicos de comunicação
por prazo indeterminado.
10. INFORMAÇÕES:
para mais informações, entre em contato com a Coordenadoria da Classe FINN SP ( Ricardo
Santos – 11- 98354-5696 ) ou com o ICS – Tel. (13) 3348-4000
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