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  AVISO DE REGATA 

  Campeonato Estadual da Classe Star 2017 

  XII BÚZIOS SAILING WEEK - Monotipos 

  15 a 17 de Junho de 2017 
   

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

 

REGRAS: A Regata será disputada sob as seguintes regras: a. Regras Internacionais de Regata a 
Vela da World Sailing 2017/2020; b. Determinações da CBVela; c. Determinações da FEVERJ; d. 
Log da ISCYRA; e. Aviso e Instruções de Regata, incluindo alterações feitas pelas Comissão de 
Regatas. 

 

ELEGIBILIDADE: A regata será aberta a todos os barcos elegíveis da Classe Star e os 
competidores deverão estar em dia com a classe e sua respectiva Federação estadual. 

 

INSCRIÇÕES E TAXAS: As inscrições deverão ser feitas até às 12:00h do dia 15/06/2017 e 
entregue na secretaria do evento. Taxa de inscrição: R$200. 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). 

A FEVERJ estará cobrando, paralelamente, uma taxa de R$50,00 (cinqüenta reais) que NÃO 
deverá ser depositada na conta do ICAB. 

 

PROGRAMAÇÃO: Dia Hora Evento 

 15/06 – 5a feira 09:00-12:00 Registro, confirmação de inscrição 

  11:00 Reunião de participantes   
  13:00 Regatas 

 16/06 – 6afeira (Vide IR) Regatas 

 17/06 – sábado (Vide IR) Regatas 

  16:30h Entrega de prêmios 

 

NÚMERO DE REGATAS E PONTUAÇÃO: Estão previstas 6 regatas, com um mínimo de 3 
regatas realizadas para validar a serie. Quando 6 ou 5 regatas tiverem sido completadas, a 
pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata excluindo-se seu 
pior resultado. Não serão realizadas mais do que 3 regatas por dia e não será dada nenhuma 
largada, após as 16:00 horas de sábado, 17 de junho. 

 

MEDIÇÕES: Um barco ou equipamento poderá ser inspecionado a qualquer momento quanto ao 
cumprimento das regras da Classe e Instruções de Regata. 
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INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria no momento da confirmação da 
inscrição. 

 

LOCAL: As regatas ocorreram nas águas que circundam o Iate Clube Armação de Búzios. 

 

PERCURSOS: Os percursos a serem seguidos serão descritos nas Instruções de Regata. 

 

PREMIAÇÃO: Serão premiados os 3 primeiros colocados na classificação geral e o primeiro 
colocado na categoria "B". A Cerimônia de Premiação irá ocorrer no ICAB no dia 17/06 a partir das 
16:30h. 

 

PERMANÊNCIA DE EMBARCAÇÕES: Os barcos participantes estarão isentos da taxa de 
permanência no ICAB a partir do dia 10/06 até 24/06/2017. Todos os barcos deverão deixar o 
Clube após esta data. 

Os barcos devem ser colocados na água até às 12h do dia 15/06/2017 e não devem ser retirados 
da água até o dia 17/06/2017, exceto de acordo com os termos de autorização prévia por escrito 
da Comissão de Protesto ou Comissão de Regatas. 

 

RESPONSABILIDADES: 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. 


