
  
3ª. ETAPA RANKING UPWIND - 01 E 02 MAIO DE 2010 

1. Regras 

1.1 - A Regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela 2009-2012. 

2. Propaganda 

2.1 - A propaganda será restrita à categoria A. 

2.2 - As embarcações podem ser obrigadas a expor propaganda escolhida e suprida pela Autoridade 

Organizadora.  

3. Elegibilidade e Inscrições 

3.1 - A Regata será aberta as classes Formula Experience, Formula Windsurf e START que possuírem o 

número mínimo de 03 embarcações inscritas. 

3.2 – As inscrições serão realizadas por e-mail e/ou de forma presencial na sede do evento até as 11h do 

primeiro dia de início das Regatas. 

3.3 – Haverá taxa de inscrição no valor de R$10,00 (Dez Reais) a ser pego na secretaria do evento. 

4. Instruções de Regata 

4.1 – As instruções de regata estarão disponíveis no site da Autoridade Organizadora até 48h antes do 

primeiro dia do evento. 

5. Percursos 

5.1 - Os percursos a serem seguidos serão descritos nas Instruções de Regata e estarão disponíveis no 

quadro de avisos na sede do evento. 

6. Pontuação 

6.1 - Será aplicado o Sistema de Bônus do Apêndice A.  

6.2 - Para critérios do Ranking UPwind, o sistema de pontuação seguirão as regras definidas pela 

Flotilha. 

6.3 - Um mínimo de 01 regata deve ser completado para se construir uma série. 

6.4 - Quando de 4 a 8 regatas foram completadas, a pontuação da prancha na série será a soma de suas 

pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

7. Isenção de Responsabilidade 

7.1 - Os competidores participam da Regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, 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.  

 

 

 

 


