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ALTERAÇÃO Nº 1 NO AVISO DE REGATA 
42º Campeonato Brasileiro da CLASSE LASER 

 

Laser Standard, Radial e 4.7 
10 a 14 de Janeiro de 2016 

 

ITENS: 
 

5. MEDIÇÃO: 
EXCLUSÃO DOS ITENS TACHADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ABCL: 
 
5.1 Ao final de cada dia de regatas poderão ser vistoriados até 10 barcos, mediante prévio sorteio realizado pela 
Organização do Evento. 
5.2 Cada item de medição e segurança inspecionado e que não estiver de acordo com as regras poderá ser punido 
com pontos, sem audiência, de acordo com a tabela a publicar. Isso altera as regras 63.1, 64.3 e A4. 
5.3 Os competidores poderão usar apenas um casco, um mastro (base e tope) uma vela, um conjunto de talas, uma 
retranca, uma bolina e um leme. Serão adesivados com etiquetas colantes a mastreação, vela, bolina e leme a medida 
que forem verificados. 
5.4 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 número 1,exceto se esse for o numeral do 
barco ou do barco do competidor. 
5.5 Competidoras femininas devem portar um losango vermelho em ambos os lados de suas velas. Os losangos 
devem ter 240 mm de altura e 180 mm de largura, de no mínimo, e deve estar colocados no centro da vela 
imediatamente acima da tala superior. 
5.6 Nos dias 9 e 10 o Medidor da classe estará à disposição para eventuais esclarecimentos, verificações ou medição 
completa do barco a pedido dos competidores. 
5.7 A substituição de um equipamento danificado poderá ser feito desde que: 
- A necessidade de substituição tenha sido confirmada e a substituição sido autorizada pelo Comitê de Medição 
REGATA que se necessário, inspecionará o material de substituição. 
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