
 
AVISO DE REGATA 

“ I COPA FLOTILHA 885 de SNIPE” 

19 e 20 de Outubro de 2013 

LAGOA RODRIGO DE FREITAS 

ORGANIZAÇÃO: Clube Naval Piraquê (CNP) 
Av. Borges de Medeiros 2.364. Lagoa. 

Tels: 3077-6027/3077-6052 

Fax: 3077-6088 

E-mail: secvden@piraque.org.br 

 
1.REGRAS 
1.1- A I Copa Flotilha 885 de Snipe será disputada sob as seguintes Regras e Regulamentos:  
Regras da ISAF 2013/2016, Regras da Classe Snipe, determinações da CBVM/CBVela, 
determinações da FEVERJ, Aviso de Regata, Instruções de Regata e avisos no quadro oficial do 
evento. 
 
2.PROPAGANDA 
2.1- Será adotada a categoria C – ver Regulamento 20 da ISAF.  

 
3.ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
3.1- A Copa será aberta a todos os barcos da Classe Snipe. 
3.2- A inscrição é obrigatória. Os barcos elegíveis deverão ser inscritos preenchendo o 
formulário de inscrição na Secretaria Náutica do CNP conforme horários constantes no item 5.  
 
4.TAXA DE INSCRIÇÃO 
4.1-Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
 
5.PROGRAMAÇÃO 
5.1 – Dias de competição 

19/10/13 09:00 /12:30 h Inscrições 

19/10/13 12:30 h Reunião de comandantes 

19/10/12 13:30 h Inicio da sinalização das regatas do dia 

20/10/13 13:30 h Inicio da sinalização das regatas do dia 

20/10/13 17:30 h Premiação na garagem náutica 
5.2 - Número de regatas programadas: 04 (quatro), podendo ser realizadas até 3 (duas) regatas por dia.  

 
6.MEDIÇÃO 
6.1-Os barcos deverão estar com as suas medições de acordo com o prescrito nas Regras da 
Classe Snipe.   
6.2-Qualquer barco ou equipamento poderá ser inspecionado a qualquer tempo durante a 
competição. 
 

7.INSTRUÇÕES DE REGATA 
7.1-Estarão à disposição dos velejadores na Secretaria Náutica do Clube Naval Piraquê, no ato 
da inscrição e a partir de 15/10/2013 no site do clube (http://www.piraque.org.br)– acessando 
Esportes Náuticos/Copa Flotilha 885 Snipe 2013. 

mailto:secvden@piraque.org.br
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8.LOCAL DO EVENTO 
8.1-A área de regata será a Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 
9. PERCURSOS 
9.1- Informações sobre os percursos estarão contidas na IR. 
 
10. SISTEMA DE PUNIÇÃO 
10.1- Estará em vigor o Apêndice P – Penalidades imediatas por infração à regra 42 da ISAF. 

 
11. PONTUAÇÃO 
11.1- Será aplicado o sistema linear de pontuação (item A4 do apêndice A das regras da ISAF) 
11.2- É requerido que 1 (uma) regata deva ser completada para que se constitua a série. 
11.3 -Quando menos de 4 (três) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 
série será a soma de suas pontuações de cada regata. 
11.4 - Quando 4 (quatro) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será 

a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 
 
12. PREMIOS: 

Geral  1º, 2º , 3º  lugares 

Categoria B 1º, 2º e 3º lugares 

 
13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os competidores participam desta competição a seu 
próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir. A autoridade organizadora não aceitará 
qualquer responsabilidade por danos materiais ou físicos relacionados diretamente com a série 
de regatas e seus antecedentes, durante e depois de completado o evento. 
 
 

BONS VENTOS !!! 


