Instruções de regatas
Regata Ele-Ela 2010
14 de fevereiro 2010
Organização e Sede do Evento
UBATUBA IATE CLUBE – UIC
TEL: 012-3842 8081

APOIO
Supermercado Paulista—Sea Point
1. REGRAS.
A regata será disputada de acordo com as regras definidas nas:
Regras de regata a vela ISAF 2009/2012
Prescrições técnicas da FBVM, e ABVO
Aviso de Regata.
Instruções de Regata.
No caso de haver divergências entre, o Aviso de Regata, e as Instruções de Regata,
prevalecem as Instruções de Regata.
2. AVISOS AOS COMPETIDORES

2.1 Todos os avisos aos competidores, serão afixados no quadro oficial de avisos de regata
localizado na sede do evento.
2.2 Comunicações por radio entre C.R e competidores, serão efetuadas pelo canal 74

3. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA
Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada até as 10:00 hs do dia da regata.
4. PROGRAMA DE REGATA

3.1

O evento da etapa esta programado da seguinte maneira:

Dia 14/2 12h00 Regata de percurso
17h30 Premiação com canoa de cerveja

5. PERCURSOS DA REGATA
Largada entre comissão e bóia localizada em frente á praia do flamengo, contornar a ilha das
Cabras por boreste e chegada entre comissão e bóia no mesmo lugar da largada.
6 . A PARTIDA
6.1 A regata terá a partida de acordo com a regra 26 da ISAF, com sinal de atenção 5 minutos
antes da partida.
6.2 A linha de partida será formada pelo alinhamento entre mastro da CR e bóia.
6.3 Um barco que não partir 15 minutos após seu sinal de partida será considerado como não
tendo partido - DNS.
6.4 A partida da regata - SERA ÚNICA PARA TODOS OS BARCOS.
7. LIMITES DE TEMPO
O horário limite para termino da regata será às 17:30 hs.
8.PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO
Por se tratar de uma regata festiva, não serão aceite protestos ou pedido de reparação.
9. Tripulação
As tripulações deverão ser compostas por um ou dois casais por embarcação. Cada casal
será formado por um homem e uma mulher.
10. PREMIAÇÃO E DIVISÕES DE CLASSES
10.1 Todos os barcos competirão em uma única classe. Os TMF´s serão estipulados pela
comissão organizadora com base nos TMF´s dos barcos da classe RGS ou por
aproximação. Os barcos com casal duplos serão penalizados nos TMF´s em 1,5%.
10.2 A premiação (troféu e medalhas) será para os 7 primeiros colocados.
11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela decisão de participar da regata ou de continuar em regata pertence
exclusivamente ao competidor. O UIC e todas as partes envolvidas na organização do evento,
não assumem qualquer responsabilidade por acidentes (inclusive morte), danos, perda
pessoal, de materiais ou de qualquer outra natureza, referente a barcos e participantes, antes,
durante e depois do evento. Os participantes estão competindo por seu próprio risco e
responsabilidade.

