IATE CLUBE ARMAÇÃO DE BÚZIOS
AVISO DE REGATA

BÚZIOS SAILING WEEK

IPANEMA VENTURES’ Cup 2021
1 a 3 de abril de 2021 – Semana Santa

Classe Oceano: VPRS, BRA-RGS e Bico de Proa

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA: Iate Clube Armação de Búzios – ICAB.
2. REGRAS:
2.1 A regata será regida Regras de Regata à Vela 2021/2024 da World Sailing;
2.2 Aplicam-se as prescrições da CBVela, assim como, o Regulamento Geral da ABVO;
2.3 O uso da vela balão está permitido para todas as categorias.
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
3.1 A regata será aberta aos barcos da Classe Oceano nas regras VPRS, BRA-RGS e na modalidade Bico de Proa;
3.2 Um barco só poderá ser inscrito em uma única regra;
3.3 A filiação à ABVO é mandatória para os barcos competindo sob a regra VPRS;
3.4 Serão validadas categorias/divisões para cada uma das modalidades, havendo um mínimo de três barcos inscritos
por categoria. A saber: VPRS Geral, BRA-RGS A e B, Bico de Proa A e B (a serem definidas pelo Arbitro Geral);
3.5 Os barcos inscritos em regras de rating (tempo corrigido) devem possuir certificado de medição 2021 válido;
3.6 Os comandantes dos barcos inscritos na modalidade Bico de Proa deverão preencher e assinar declaração de
conformidade com os requisitos mínimos exigidos no momento da inscrição;
3.7 O limite de tripulação será fixado pelo estabelecido no Título de Inscrição de Embarcação (TIE);
3.8 Os competidores poderão ser inscritos através do formulário de inscrição, preenchido e entregue/enviado na
secretaria do ICAB (sede@icab.esp.br), mediante o pagamento da taxa de inscrição até às 11h do dia 01/04/2021.
4. TAXAS:
4.1 A Taxa de Inscrição é de R$ 110 por tripulante. Para barcos com tripulação até 5 pessoas, a taxa de inscrição
esta fixada em R$500;
4.2 O GVEN e escolas náuticas reconhecidas pela Autoridade Organizadora estão isentos da Taxa de Inscrição;
4.3 A Taxa Social, referente aos eventos sociais, esta fixada em R$50 por tripulante e deverá ser paga na inscrição;
4.4 O pagamento antecipado poderá ser feito na conta SANTANDER, Agência 3184, C/C 13002619-8, Iate Clube Armação
de Búzios (CNPJ 42.273.953/0001-73).
5. PROGRAMAÇÃO:
Dia
Hora
Evento
31/03 – 4a feira
20:00
Coquetel de boas vindas
01/04 – 5a feira

11:30
12:30
16:30

Reunião de comandantes (ICAB)
Início das regatas
Churrasco de confraternização

02/04 – 6a feira

12:00

Início das regatas

03/04 – sábado

12:00
17:00

Início das regatas
Cerimônia de Premiação (ICAB)

Com 5 regatas realizadas, haverá 1 descarte. O campeonato será validado com um mínimo de 2 regatas realizadas.
No domingo, 04/04, só haverá regatas para validar o campeonato.
6. INSTRUÇÃO DE REGATA: Estará à disposição dos velejadores na Secretaria da Regata (ICAB).
7. LOCAL E PERCURSOS: A área de regatas será estabelecida nas águas que circundam a cidade de Armação dos
Búzios. Os percursos a serem seguidos serão descritos nas Instruções de Regata e poderão ser alterados pela CR,
inclusive a quantidade de regatas a serem disputadas por dia;
8. PREMIAÇÃO: Serão premiados os três primeiros colocados da regra VPRS e os dois primeiros colocados das
categorias BRA-RGS A e B e Bico de Proa A e B. O número mínimo de barcos para configurar uma categoria e/ou
divisão será de 3. A entrega de prêmios ocorrerá no ICAB no dia 03/04 a partir das 17:00h.
9. ISENÇÃO E RESPONSABILIDADES: Os competidores participam do evento 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.
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