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11aa  RReeggaattaa  FFlloottiillhhaa  LLaasseerr  ddoo  CCNNCC  

CCLLAASSSSEE::  LLaasseerr  SSttaannddaarrdd,,  RRaaddiiaall  ee  44..77  ((oouu  qquuaallqquueerr  bbaarrccoo  sseemmeellhhaannttee  aa  uumm  LLaasseerr))  
24 de junho de 2007 

ORGANIZAÇÃO 

 
1. REGRAS 
As Regatas serão disputadas sob as regras da ISAF 2005/2008, determinações da FBVM e FEVERJ, Regras da 
Classe Laser Standard, Radial e 4.7 e Instruções de Regata. 
2. AVISO AOS COMPETIDORES E SINALIZAÇÃO EM TERRA: 
Avisos e sinalizações em terra aos laseristas serão falados verbalmente em terra no pátio próximo a rampa. 
3. PROGRAMA DE REGATAS: 

3.1. Data 
Dia Horários Eventos 

Sábado, 23/06 09:00 às 18:00 Confirmação e Inscrição 
 18:00h Churrasco e premiação 
Domingo, 24/06 11:30 às 12:00 Reunião de Laseristas 
 13:00 às 17:00 Regatas 

3.2. Número de regatas programadas: máximo de 3 (três) 
3.3. Nenhum sinal de atenção será feito depois das 16:00h. 

4. AREA DE REGATAS: 
A área de regata será na Enseada de Jurujuba, Niterói. 
5. PERCURSOS: 
Será o tradiconal Barla-Sota. 
6. MARCAS DE PERCURSO: 
As marcas de percurso serão bóias infláveis de cor amarela. As marcas de partida serão o Bote inflável da CR 
com a bandeira de cor laranja do lado de boreste e do lado de bombordo da linha e as marcas de chegada serão o 
barco da Comissão de Regata e a marca de percurso. 
7. PARTIDA: 

7.1. A linha de partida será entre o mastro desfraldando bandeira de CR e uma marca na outra extremidade. 
7.2. Um barco que partir depois de decorridos 50 (cinquenta) minutos após seu sinal de partida será 

considerado como não tendo partido - DNS. Isto muda a regra A4. 
7.3. Quando a CR iça a bandeira V nos dois minutos que antecedem o sinal de partida, significa que um ou 

mais barcos, ou qualquer parte do seu casco ou tripulação ou equipamento estiver no lado do percurso da 
linha de partida. Ela ficará içada até que todos os barcos tenham retornado completamente para aquém da 
linha de partida, mas não após o sinal de partida. 

8. CHEGADA: 
A linha de chegada será entre o mastro desfraldando uma bandeira de cor alaranjada no barco da CR e a marca 
de percurso 01 na outra extremidade. 
9. LIMITES DE TEMPO: 
Serão considerados DNF os laseristas que não comparecerem ao churrasco. 
10. PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO: 
Protestos serão apresentados por escrito, em formulários disponíveis na secretaria do CNC e entregues no 
churrasco após a chegada da CR. Será cobrada uma taxa de R$ 1.000,00 (Um mil reais) por protesto. 
11. PREMIAÇÃO: 

11.1. Os prêmios (um fraterno aperto de mão e os parabens) serão concedidos da seguinte maneira: 
1º, 2o, 3o, 4o, 5o e demais colocações na Classificação Geral na classe Laser Standard, Radial e 4.7 e 
das respectivas categorias: Fraldinha, Garotada, Sênior, Pré Máster, Máster, Gran Máster e Great Gran 
Master. 
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11.2. A Cerimônia de Premiação será realizada na churrasqueira no sábado dia 23/6 um dia antes de se 
realizar as regatas. O CNC disponibilizará um Optimist (sem gelo ou bebidas) o qual poderá ser 
preenchido com cervejas e refrigerantes. 

12. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
12.1. A regata será aberta a todos os velejadores da Classe Laser Standard, Radial e 4.7 que pertencerem a 

Flotilha de Laser do CNC e que possuírem a bordo certificados de Bom Humor, Espírito Esportivo, 
Disposição e Amizade. 

12.2. Categorias por idade: 
Categorias Idade 
FRALDINHA (Voce não deveria estar correndo de Optimist?) 5 a 14 anos; 
GAROTADA 15 a 20 anos; 
SENIOR 21 a 34 anos; 
PRÉ – MASTER 35 a 44 anos; 
MASTER 45 a 54 anos; 
GRAND MASTER 55 a 64 anos; 
GREAT GRAND MASTER 65 em diante. 

12.3. O evento será válido se tiver até um mínimo de 1 (um) barco na raia. 
Os seguintes documentos serão necessários para confirmação da inscrição: 
• Certificado de Bom humor; 
• Comprovante de Espírito Esportivo; 
• Estar em dia com a Disposição; 
• Amizade entre os Laseristas. 
13. TAXAS DE INSCRIÇÃO 
Inscrições devem ser comunicando ao grupo no sábado logo após a reunião da flotilha de Laser do CNC. 
Valor das Inscrições por barco: R$ 5,00 (cinco) por barco para garantir o churrasco de confraternização 
14. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade. Considere a regra 4, Decisão de 
Competir. A autoridade organizadora e indivíduos envolvidos com a organização das regatas, não aceitará 
qualquer responsabilidade por perdas e danos materiais, físicos ou morte, que possam ocorrer relacionados 
diretamente com a série de regatas, tanto em terra quanto a bordo, como conseqüência da participação na regata. 
15. TÁBUA DE MARÉ: 
Não temos a menor idéia, pois horas está subindo e horas está descendo. 
Dia Hora Alt.(m) 
DOM 24/06 Pela manhã Ta baixa 
 Almoço Ta alta 
 A tarde Ai desce 
 A noite Depois sobe 
16. INFORMAÇÕES 
Antes da reunião a ser realizada no Sábado, 23/06/2007 às 16:30h. 


