
 

                                               
 

                                 
 

   

RADIAL Feminino e Masculino 
19 a 22 de janeiro de 2012 

 

Standard e 4.7 
24 a 27 de Janeiro de 2012 

 
 

Primeira SELETIVA PARA OS MUNDIAIS da ILCA 
 

Náutico Três Marias Iate Clube 
Três Marias- MG – Brasil 

Realização: Prefeitura Municipal de Três Marias, Náutico Três Marias Iate Clube e da Associação 
Brasileira da Classe Laser – ABCL 
Patrocínio: CEMIG  

 

1º AVISO DE REGATA 
 

1. REGRAS: 
1.1 - O campeonato será disputado de acordo com as regras conforme definido nas Regras de 
Regata a Vela. 
 



1.2 – As regras sinal RECON e 62.2 e 66 são alteradas. As alterações serão detalhadas nas 
Instruções de Regata. 
 
1.3 - O Apêndice P estará em vigor, sendo a regra P4 modificada para permitir reparação iniciada 
pela Comissão de Protestos. 
 
2. PROPAGANDA: 
2.1 – Os competidores poderão ser requeridos a portar propaganda no casco, determinada e 
fornecida pela organização. 

 
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
3.1 – O evento é aberto a velejadores das classes Radial, Standard e 4.7  que estiverem em dia com 
a anuidade da Associação Brasileira da Classe Laser (ABCL) 
 

3.2 As inscrições podem ser feitas pela internet por meio do site da ABCL http://www.laser.org.br 
preenchendo a Ficha de inscrição anexa . 
 
3.3 Não será aceita a inscrição de barcos cujo numeral não esteja de acordo com a instrução. 5.2 
 
3.4  Taxas de inscrição  

A inscrição somente será validada se a anuidade da ABCL estiver devidamente paga. 

Não serão aceitas inscrições após o dia 19/12/2011  
Não haverá devolução da inscrição. 
 
Um evento R$100,00 (até o dia 19/11/2011)  R$120,00 (até o dia 19/12/2011) 
Dois eventos R$120,00 (até o dia 19/11/2011) R$150,00 (até o dia 19/12/2011) 
 
3.5 Dados para depósito: 
      Banco Itaú; Agência, 2901, Conta Corrente: 09.890-1 em nome de ABCL – CNPJ 
42.518.035/0001-67  
Enviar por e-mail para alohareiscwb@terra.com.br A cópia do depósito bancário e da ficha de 
inscrição. 
 
3.6 Os velejadores deverão estar cadastrados no “ISAF Sailor” e informar seu ID no momento do 
preenchimento na ficha de inscrição.  

 
4-PROGRAMA: 
 
4.1 Dias de Regata Classe Radial 

19/01/2012, quinta-feira 14h regatas 
20/01/2012, sexta-feira, 10h regatas.  
21/01/2012, sábado,      10h regatas 
22/01/2012, domingo     10h regatas 
 

4.2 Dias de Regata das Classes Standard e 4.7 
24/01/2012, terça-feira,   14h regatas 

 25/01/2012, quarta-feira, 10h regatas 
26/01/2012, quinta-feira, 10h regatas 
27/01/2012, sexta-feira,  10h  regatas 

 
4.3 Outras atividades / eventos: 

19/01/2012, quinta-feira  10h                 Cerimônia de Abertura  
19/01/2012, quinta-feira  11h.                Reunião de timoneiros classe Radial no pavilhão 
22/01/2012, domingo 18h                Cerimônia de premiação do Ranking ABCL Radial 
22/01/2012, domingo 18h30min.     Cerimônia de premiação e encerramento Radial 
23/01/2012, segunda-feira                   Dia livre  
24/01/2012, terça-feira  11h.           Reunião de timoneiros classe Standard e 4.7  no pavilhão 
26/01/2012, quinta-feira   18h               Assembleia geral ordinária da Classe no pavilhão 
27/01/2012, sexta-feira  18h           Cerimônia de premiação do Ranking ABCL Standard e 4.7 
27/01/2012, sexta-feira 18h30min.     Cerimônia de premiação e encerramento Standard e 4.7 
 

http://www.laser.org.br/
mailto:alohareiscwb@terra.com.br


Nota - Hospedagem estará liberada á partir de dois dias antes de cada Classe. Dias 17 e 22. 
 
4.4 Estão programadas dez regatas para cada classe, máximo de três por dia, com sinal de atenção 
para a primeira regata de cada dia sendo dado às 9h com exceção dos dias 19 e 24. 
 
4.5 Não será dado nenhum sinal de atenção após as 16h do dia 22/01/2012 e 27/01/2012. 
 
5. MEDIÇÃO: 
5.1 Ao final de cada dia de regatas serão vistoriados até 15 barcos, mediante prévio sorteio 
realizado pela Organização do Evento. Os timoneiros serão avisados na medida em que forem 
chegando na rampa terminando a última regata do dia e uma vez avisados deverão levar seu barco 
(montado) até o local reservado para vistoria, a qual será procedida por medidor oficial. Caso o 
medidor constate alguma infração significativa das regras da Classe, o medidor comunicará a C.R. 
sobre a infração e esta protestará o velejador, sendo o timoneiro protestado intimado por meio do 
devido aviso no Quadro Oficial de Avisos do Campeonato. 

 

5.2 Os numerais corretos das velas deverão estar de acordo com o numeral do casco, 
conforme regra da classe, salvo em caso de barco alugado ou emprestado, em que deverá 
ser o numeral do barco do velejador. Não serão permitidos numerais com menos de cinco 
algarismos, nem com 5 algarismos 1, sob pena de ser considerado DSQ pela CR. 

 
5.3 Os competidores devem usar apenas um casco, uma vela, um conjunto de talas, uma 
retranca, uma bolina e um leme.  
 
5.4 Competidoras femininas devem portar um losango vermelho em ambos os lados de suas velas. 
Os losangos devem ter 280 mm de altura e 180 mm de largura e estarem colocados no centro da 
vela imediatamente acima da tala superior. 
 
5.5 Nos dias 18 e 23 o Medidor da classe estará à disposição para eventuais esclarecimentos e 
verificações as solicitações dos competidores. 
 
6 INSTRUÇÕES DE REGATA: 
6.1 As instruções de Regata estarão disponíveis na Secretaria do Evento, no Quadro Oficial de 
Avisos e no Site da ABCL. 
 
7. LOCAL: 

7.1 Sede do Evento: Náutico Três Marias Iate Clube, Represa de Três Marias - MG 
(038)3292-3748 e 3754-1332   http://www.nauticotresmarias.com.br/ 
 
8. PERCURSOS: 
8.1 Os percursos serão o trapezoidal ou Barla-sota, conforme descritos nas Instruções de Regata. 
 
9. PONTUAÇÃO: 
9.1  Para que o campeonato tenha validade deverão ser corridas 4 (quatro) regatas, iniciando-se  
o primeiro descarte a partir da 5º regata. 
A partir da 9º (nona) regata serão descartados os dois piores resultados. 
Serão realizadas até três (3) regatas por dia. 
 

9.2 A Classe Radial Feminina, partirá junto com a categoria masculina e a pontuação será a obtida 

pela competidora na classificação geral do campeonato na forma do Artigo 55º do Estatuto Social. 
 
10 -BARCOS DE APOIO: 
10.1 Os barcos de apoio (Federações, Clubes, treinadores, apoio, salvatagem) deverão ser 
obrigatoriamente registrados na secretaria do evento. 
 
11-LOCAL DE PERMANÊNCIA: 
11.1 Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pela comissão organizadora, 
sendo sua permanência obrigatória no local do campeonato até o seu término. 
 

12. PREMIAÇÃO: 
12.1 Serão premiados  

http://www.nauticotresmarias.com.br/


Prêmios serão outorgados aos participantes das seguintes categorias de acordo com as regras da 
Classe. 
 
RADIAL MASCULINO     RADIAL FEMININO 
1º ao 10º  Lugar Geral    1º ao 10º Lugar Geral 
1º ao 3º Lugar Sub 17    1º ao 3º  Lugar Sub 17 
1º ao 3º  Lugar Sub 19    1º ao 3º  Lugar Sub 19 
1º ao 3º Lugar Pré-Master   1º   Lugar Pré-Master 
1º ao 3º Lugar Master     1º ao 3º  Lugar Master  
1º ao 3º Lugar Grand Master 
1º ao 3º  Lugar Great Grand Master 
 
STANDARD       4.7 MASCULINO 
1º ao 10º  Lugar Geral     1º ao 10º  Lugar no Geral  
1º ao 3º Lugar Sub 19    1º ao 3º  Lugar Sub 16 
1º ao 3º  Lugar Sub 21    1º ao 3º  Lugar Sub 18 
1º ao 3º  Lugar Pré-Master   1º   Lugar Master 
1º ao 3º  Lugar Master    1 º  Lugar Grand Master 
1º ao 3º  Lugar Grand Master    1º   Great Grand Master 
1º ao 3º  Lugar Great Grand Master 
 
        4.7 FEMININO 
       1º ao 10º  Lugar Geral 
       1º  Lugar Sub 16 

1º ao 3º Lugar Sub 18 
       1º   Lugar Pré-Master 
 
13. SEGURANÇA: 
13.1. Todos os competidores devem usar colete salva-vidas enquanto estiverem na água. 
 
14-ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
14.1 A decisão de participar do campeonato caracteriza um ato unilateral do competidor, ciente dos 
riscos que a atividade náutica proporciona, devendo os menores de 18 anos serem acompanhados 
por seus pais ou responsáveis, na forma da lei. 
 
15. BANDEIRAS DOS ESTADOS. 
15.1 Cada delegação estadual deverá trazer a bandeira do seu estado (Obrigatório) 
 



Ficha de Inscrição 
 

Classe: Standard (     )         Classe: Radial (     )            Classe: 4. 7  (    )  

Nome do timoneiro: 

Valor do pagamento: R$                         Data do pagamento: 

Numeral:                            Categoria:  

Sigla do Clube:                      Patrocinador: 

Data de nascimento:                                    ISAF Id. Sailor:  

Município de nascimento: 

E-mail : 

Endereço: 

Bairro :                                                      Cidade :                                                  

CEP: UF:  

Telefone residencial: (    ) 

Telefone celular : (    )                                 

Operadora Cel.: (    ) TIM;   (    ) Claro    (    ) Vivo;    (    ) Oi;    (    )Nextel 

Camisa Tamanho:  GG (     )  G  (     )  M (    )  P (    )  Babylook  (    ) 

Dia de chegada Confins:                 

Hora: Voo Nº Empresa: 

Dia de partida Confins:                   

Hora: Voo Nº Empresa: 

Meio rodoviário: (    ) Sim     

Número de acompanhantes: 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Reconheço que a decisão de competir no 38º Campeonato Brasileiro da Classe Laser é 

de minha inteira e exclusiva responsabilidade e que o Náutico Três Marias Iate Clube e 

outros envolvidos com a organização do Campeonato ou qualquer outra pessoa 

envolvida na organização não se responsabilizam por qualquer lesão, inclusive morte, 

danos materiais ou pessoais, ocorrida durante ou em consequência de minha 

participação no Campeonato. 

"Obrigo-me a cumprir todas as regras da ILCA e da ISAF, podendo ser penalizado 

em caso de descumprimento não me escusando de observá-las alegando 

desconhecimento." 
 
 
                _____________________________, ______ de _________________ de 2011 
 

_____________________________ 
(assinatura) 


