
 
 
62º CAMPEONATO BRASILEIRO CLASSE SNIPE 

21 a 29 de janeiro de 2011 
Clube dos Jangadeiros  

Porto Alegre – Rio Grande do Sul – Brasil 

 

AVISO DE REGATA 
 
1. REGRAS 

1.1  O campeonato será disputado de acordo com as regras conforme definido nas Regras de Regata a 
Vela. 

1.2 As regras sinal RECON, 66 são alteradas, respectivamente: tempos para sinalizar em terra e 
modificação de prazo.  As alterações serão detalhadas nas Instruções de Regata. 

 
2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

2.1  O campeonato será aberto a todos os barcos da classe Snipe com selo 2011 e velejadores (proeiros e 
timoneiros) em dia com a SCIRA para o ano de 2011. 

2.2  Inscrições antecipadas podem ser feitas preenchendo-se a Ficha Pedido de Inscrição anexa e 
enviando-a juntamente com o comprovante de pagamento da taxa do item 4.1 por e-mail 
esportiva@jangadeiros.com.br) ou fax (0055-51-3268-0080) aos cuidados da secretaria esportiva.  

2.3 Os barcos deverão se inscrever ou, para os que fizeram antecipadamente, confirmar a inscrição na 
secretaria do Campeonato até as 18h do dia 23/01/2011, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

 

a) Comprovante de pagamento da inscrição no campeonato;  

b) Cópia do certificado de medição; 

c) Comprovante de pagamento da SCIRA-BR do timoneiro e proeiro; 

d) Ficha de medição aprovada pelo medidor do campeonato. 

e) Cópia do alvará de propaganda. Este item será exigido somente para barcos brasileiros. 

 
3. PROGRAMA 

3.1 Inscrições e Medição: 

21/01/11, sexta feira, das 10 as 17 h 
22/01/11, sábado, das1 0h as 117h 
23/01/11, domingo, das 09h as 11h 
 

3.2  Dias de Regata: 

24/01/11,segunda   - Regata Fernando Avelar (Abertura) 
25/01/11, terça feira   - Regatas 
26/01/11, quarta feira   - Regatas 
27/01/11, quinta-feira   - Regatas 
28/01/11, sexta                 - Regatas 
29/01/11,sábado        - Regatas 

 
3.3  Serão disputadas dez regatas, com o sinal de atenção para a primeira regata de cada dia sendo dado 

as 14:00 h, exceto no dia 23/01/11, domingo quando será as 15h. 
 
4. TAXA DE INSCRIÇÃO: 
4.1 Poderá ser paga antecipadamente por depósito nominal ao Clube dos Jangadeiros no Banco do 

Estado do RGS-Banrisul, agência nº 0085, conta nº 06.030566.0-6/ Agencia Tristeza, nos seguintes 
valores: 

Até 08 de janeiro de 2011     R$ 120,00 por barco 
De 09 de janeiro de 2011 até 18h de 23/01/2011  R$ 170,00 por barco 

 
 
 



5. MEDIÇÕES 

 Cada barco deve apresentar seu certificado de medição válido no momento da confirmação da 
inscrição. Todos os barcos deverão ter o adesivo da classe colado no casco e passarão pelas 
seguintes medições antes do início do Campeonato: 

a) Pesagem do barco completo. 
b) Checagem e marcação de mastro, retranca, pau de spinaker, leme, bolina e dois jogos de 
velas. 
c) Medição de momento de inércia, se for o caso 
 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA 

 As Instruções de Regata estarão disponíveis na Secretaria do Evento a partir das 09h do dia 
21/01/11, sexta-feira. 

 
7. LOCAL 

 Sede do Evento: Clube dos Jangadeiros – Rua Ernesto Paiva,139-bairro Tristeza – Porto Alegre – Rio 
Grande do Sul, com a área de Regatas na baia da Pedra Redonda e ou Baia da Tristeza 

 

8. PERCURSOS 

 Os percursos serão os oficias da classe Snipe: barla-sota, olímpico e triangular e serão descritos nas 
Instruções de Regata. 

 
9. SISTEMA DE PUNIÇÃO 

 Será aplicado o apêndice P. 

 
10. PONTUAÇÃO 

9.1 É requerido que 4 (quatro) regatas sejam completadas para que se constitua a série. 

9.2    a. Quando menos de 6 (seis) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a 
soma de suas pontuações em cada regata. 

b. Quando de 6 (seis) a 8 (oito) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a 
soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

c. Quando 9 (nove) ou 10 (dez) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a 
soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seus dois piores resultados. 

 
11. BARCOS DE APOIO 

 Os barcos de apoio deverão ser registrados na secretaria do evento. 

 
12. LOCAL DE PERMANÊNCIA 

 Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pela comissão organizadora, sendo 
sua permanência obrigatória no local do campeonato até o seu término. 

 
13. PREMIAÇÃO 

Serão premiados:  Geral/Sênior 1º ao 5º Lugar   Júnior  1º ao 3º lugar  
    Master  1º ao 3º lugar  Feminino 1º ao 3º lugar  
    Misto  1º ao 3º lugar 

 
14. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 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 e seus antecedentes, durante ou depois de 
completado o evento. 

15. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Secretaria de eventos: esportiva@jangadeiros.com.br – fone/fax (51) 3268.0080 ramal 224/227  
Comissão organizadora: deda@jangadeiros.com.br– Carlos Henrique De Lorenzi (Deda) 

                                             esportiva@jangadeiros.com.br- Claudia Grilo 
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62º CAMPEONATO BRASILEIRO CLASSE SNIPE 

21 a 29 de janeiro de 2011 
Clube dos Jangadeiros  

Porto Alegre – Rio Grande do Sul – Brasil 

 
 

FICHA DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO 
 

 
 

NUMERAL:_______________ 
 

 

CATEGORIA: 
 

(    ) Sênior    (    ) Júnior   (    ) Feminino 

   (    )  Master    (    ) Misto 

 
 
TIMONEIRO:______________________________________________________ 

 
 
CLUBE: _______________________________    

 
 
CIDADE: _________________________________  ESTADO: ________________ 
 
 
EMAIL: ___________________________________________ 
 
 
ENDEREÇO: ___________________________________________________________________ 
 
BAIRRO___________________________ CEP: __________ TELEFONE: ( ____) ____________ 
 
 
 
PROEIRO:________________________________________________________ 

 
 
EMAIL: ___________________________________________ 
 
 
 
 
DATA: ____/____/______  ASSINATURA DO TIMONEIRO:_____________________________ 
 

 


