AVISO DE REGATA
REGATA DE CLASSE -

HC14 – HC16 – A_CLASS

15 – 16 SETEMBRO DE 2012

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO
CLUBE DE CAMPO SÃO PAULO
1. REGRAS
A série será disputada de acordo com as regras conforme definidas nas Regras de Regata a Vela da ISAF
2009-2012 (RRV ISAF 2009-2012), aplicando-se às determinações da CBVM
Obs. No caso de conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, prevalece o estabelecido nas
Instruções de Regata.
2. PROPAGANDA
Barcos com Propaganda deverão fornecer cópias do alvará da CBVM antes do início do campeonato.
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Apêndice 2 das regras de regata da ISAF
2009-2012 e estejam regulares com as classes.
4. PROGRAMA DE REGATAS
Estão programadas 05(Cinco) regatas
Poderão ser realizadas até 3 regatas por dia
A HORA PROGRAMADA PARA O SINAL DE ATENÇÃO DA PRIMEIRA REGATA DE TODOS OS DIAS
SERÁ ÀS 13:00h
5. INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de Regata estarão à disposição dos participantes na Secretaria do Campeonato, antes do
inicio da 1ª regata do campeonato.
6. LOCAL
Raia 2 da represa de Guarapiranga
7. PERCURSOS
Os percursos estarão descritos nas Instruções de Regata
8. PONTUAÇÃO
Um mínimo de 03 (três) regatas deve ser completado para constituir a série, quando menos de cinco
regatas tiverem sido completadas, o resultado na série será o total de pontos sem descartes. Quando 05
(cinco) regatas tiverem sido completadas, o resultado na série será o total de pontos excluindo-se o pior
resultado.
9. RESPONSABILIDADE
Os competidores participam da regata a seu próprio risco.
A Confederação Brasileira de Vela e Motor (CBVM), a FEVESP, os clubes filiados, 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.
11. AVISOS AOS COMPETIDORES
Todos os avisos aos competidores serão afixados no Quadro de Avisos de regata localizado na sede do
evento.

