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   AVISO DE REGATA 

   Campeonato Brasileiro da Classe 420 
  XII BÚZIOS SAILING WEEK - Monotipos 

  15 a 17 de junho de 2017 
    

 

ORGANIZAÇÃO: CBVela, FEVERJ e Iate Clube Armação de Búzios – ICAB. 

1. REGRAS: 

1.1 A regata será regida pelas regras tais como definidas nas Regras de Regata a Vela 2017 / 2020; 

1.2 Serão aplicadas as prescrições da autoridade nacional. 

2. PROPAGANDA: 

2.1 Será aplicado o Regulamento 20 da SW; 

2.2 De acordo com o regulamento 20.4, os barcos participantes podem ser requeridos a portar propaganda no 
casco, determinada e fornecida pela organização. 

3. ELEGIBILIDADE: 

3.1 São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o código de elegibilidade da ISAF, Regulamento 
21 do Apêndice 2 da seção 2; 

3.2 Todos os competidores devem ser membros da respectiva associação nacional da classe 420 e com suas 
obrigações de 2017 em dia. 

3.3 O Campeonato é aberto a todos os barcos da Classe 420 e todos os comandantes devem apresentar o 
certificado de medição de seu barco. 

4. INSCRIÇÕES E TAXAS:  

4.1. Os competidores poderão ser inscritos até às 12:00h do dia 15/06/2017 através do formulário de inscrição, 
preenchido e entregue na secretaria do ICAB, mediante o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$200,00.  

4.2. As tripulações que efetuarem pagamento antecipado, até 15/05/2017, terão 10% de desconto, ficando, o 
valor até esta data, em R$180,00; 

4.3 O pagamento antecipado poderá ser feito na conta ITAU, Agência 9218, C/C 07286-7, Iate Clube Armação de 
Búzios (CNPJ 42.273.953/0001-73). Solicitamos que o recibo de depósito seja apresentado na secretaria do evento 
no ato da confirmação de inscrição. 

5. FORMATO 

5.1 O campeonato será composto por séries simples 

6. PROGRAMAÇÃO:  Dia Hora Evento 

 15/06 – 5a feira 09:00-11:00 Inspeções     
  11:00 Reunião de comandantes 
  12:00 Regatas  

 16/06 – 6a feira (a ser confirm.) Regatas 

 17/06 - sábado (a ser confirm.) Regatas e entrega de prêmios (16:30h) 
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7. NÚMERO DE REGATAS E PONTUAÇÃO:  

7.1 Será utilizado o sistema linear de pontuação do Apêndice A das regras da ISAF; 

7.2 Estão programadas um total de 9 (nove) regatas. No entanto, deverão ser realizadas 4 (quatro) regatas, no 
mínimo, para validar o campeonato; 

7.3 Quando menos de 5 (cinco) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 
pontuações em cada regata; 

7.4 Quando de 5 (cinco) a 9 (nove) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 
suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado; 

7.5 Não serão realizadas mais do que 3 regatas por dia e não será dada nenhuma largada, após as 16:30 horas 
de sábado, 17 de junho. 

8. MEDIÇÃO E INSPEÇÃO: 

8.1 Todos os barcos poderão ser inspecionados de acordo com as regras da classe, antes da primeira regata; 

8.2 Cada barco deve ter um certificado de medição válido, acompanhada do formulário de medição de casco 
(FMI), os quais devem ser apresentados durante a inspeção antes do inicio do evento; 

8.3 Os barcos devem ter sua prova de regularidade ou certificados apresentados à Secretaria do Evento antes do 
prazo final de inscrições. Barcos alugados estão excluídos desta obrigação, mas eles devem ser acompanhados 
dos originais ou cópias autenticadas do seu formulário de medição; 

8.4 As velas devem ser certificadas e marcadas por um medidor oficial antes de estarem presentes para inspeção. 
Nenhuma vela deve ser aceita para a inspeção, se não for certificada de acordo com as regras da classe; 

8.5 A verificação aleatória pode ser feita a qualquer momento durante o campeonato; 

8.6 Cabo de reboque em nylon flutuante e coletes salva vidas são itens obrigatórios e poderão ser verificados 
diariamente. 

9. INSTRUÇÕES DE REGATA: 

10.1 Estarão disponíveis na Secretaria no momento da confirmação da inscrição. 

10. LOCAL:  

10.1 A área de regatas será estabelecida nas águas que circundam o Iate Clube Armação de Búzios. 

11. PERCURSOS:  

11.1 Os percursos a serem seguidos serão os tradicionais da Classe e estarão descritos nas Instruções de Regata. 

12. SISTEMA DE PUNIÇÃO 

12.1 Será aplicado o Apêndice P – Procedimentos Especiais para a Regra 42 

12.2 Serão aplicadas as regras 44.1 e 44.2 da SW. 

12.3 A Regra 64.1 será alterada nas Instruções de Regata para permitir sanções que não a desclassificação por 
quebra de algumas regras da Classe. As penalidades para estas infrações podem ser inferiores a desclassificação 
se o júri assim decidir. A abreviatura da pontuação para uma penalidade imposta sob esta instrução será DPI. 

13. PREMIAÇÃO:  

13.1 Prêmios serão outorgados de acordo com as regras da Classe da seguinte maneira: 

 - 1º ao 3º Lugar Geral 

 - 1º Lugar Júnior 

 - 1º Lugar Feminino  

13.2 A Cerimônia de Premiação irá ocorrer no ICAB no dia 17/06 a partir das 16:30h 

14. PERMANÊNCIA DE EMBARCAÇÕES: 

14.1. Os barcos participantes estarão isentos da taxa de permanência no ICAB. 
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15. SEGURANÇA: 

15.1 Sempre que estiver na água, o competidor deverá ter a bordo o equipamento de flutuação pessoal;  

15.2 uma roupa de borracha ou impermeável não é um equipamento de flutuação pessoal;  

15.3. Se o equipamento de flutuação pessoal é de um tipo de inflar, sempre que estiver na água, este deverá 
estar totalmente inflado; 

15.4. Isso altera a RRV 40. 

16. RESPONSABILIDADES: 

16.1. 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, seus antecedentes, durante ou depois de completada. 


