
                                                                                                                                                 

 

47º CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE SNIPE 

07 a 09 de setembro de 2017 

 Clube dos Jangadeiros  

Porto Alegre-Rio Grande do Sul- Brasil 

  
AVISO DE REGATA 

1. REGRAS 

O campeonato será disputado de acordo com: 

 As regras conforme definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV) 2017-2020 

da WS. 

Será aplicado o Apêndice P das RRV. 

RRV 35 será modificada para estabelecer que barcos que não cheguem em até 

30 minutos após o primeiro barco chegar serão considerados DNF sem 

audiência. 

RRV 62.2 e 66 serão alteradas para diminuir o tempo para pedidos de 

reparação e reabertura no último dia de regatas. Os tempos serão detalhados 

nas Instruções de Regatas. 

RRV 30.3 não será utilizada. Regra da bandeira preta. 

A bandeira uniform poderá ser usada a critério da Comissão de Regatas. 

RRV 32.2 e 33 serão modificadas para limitar mudanças de percurso. 

RRV 60.1(a) será modificada para restringir protestos de barcos por itens 

específicos no Aviso e Instruções de Regata. 

O apêndice T das RRV, Arbitragem poderá ser aplicado a critério da Comissão 

de Protesto. 

  
2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

O campeonato será aberto a todos os barcos da classe Snipe com selo 2017 e 

velejadores (timoneiros) em dia com a SCIRA para o ano de 2017. 

 Inscrições antecipadas podem ser feitas preenchendo-se a Ficha 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 aos cuidados da Secretaria 

Esportiva, Claudia ou Iara. 

Os barcos deverão se inscrever ou, para os que fizeram antecipadamente, 

confirmar a inscrição na secretaria do Campeonato até as 11h do dia 

07/09/2017, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 Comprovante de pagamento da inscrição no campeonato; 
 Cópia do certificado de medição; 
 Comprovante de pagamento da SCIRA-BR do timoneiro. 

Os inscritos estarão automaticamente participando da categoria “Geral”, 

podendo se inscrever somente em mais uma categoria (Mista, Máster, Junior 

ou Feminina). 
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3. TAXA DE INSCRIÇÃO: 
Poderá ser paga antecipadamente por depósito nominal ao Clube dos 
Jangadeiros. 
 Banco do Brasil, agência: 2822-3, conta corrente: 4004-5, CNPJ 
92.925.429/0001-08 nos seguintes valores: 

Até de 15 de agosto de 2017 - R$ 150,00 por barco. 

De 16 de agosto de 2017até 07/09/2017 - R$ 200,00 por barco. 

  
4. PROGRAMA 

 

Data Horário Programação Local 

07/09/17-5ª feira 09:00 as 17:00  Recepção e inscrições Secretaria do 

Campeonato 

 

08/09/17-6ª feira 

10:30 as 11:00  Reunião de comandantes Bar Snipe 

11:30 horas Abertura do campeonato Escola de Vela 

14:00 horas Regatas do dia  

09/09/17- sábado 14:00 horas Regatas do dia  

10/09/17- domingo 13:00 horas Regatas do dia  

18:30 horas Encerramento e 

premiação 

Escola de Vela 

 

Serão disputadas sete regatas, com o sinal de atenção para a primeira regata de 

cada dia sendo dado as 14:00 h, com exceção do ultimo dia 10/09/17 que será 

as 13:00 h. 
No último dia de regatas, nenhum sinal de atenção será feito após as 15:30h. 

   
5. INSPEÇÃO DE MEDIÇÕES 

Será a critério da comissão organizadora do evento, seguindo as 

especificações e regras da classe. 

Cada barco deve apresentar seu certificado de medição válido no momento da 

confirmação da inscrição   

  
7 INSTRUÇÕES DE REGATA 

As Instruções de Regata estarão disponíveis na Secretaria do Evento a partir 

das 09:00h do dia 06/09/2017. 

  
8. LOCAL 

Sede do Evento: Clube dos Jangadeiros – Rua Ernesto Paiva,139-bairro 

Tristeza Porto Alegre/RS, com a área de Regatas na baia da Pedra Redonda. 

  
 
 



                                                                                                                                                 
9. PERCURSOS 

Os percursos serão os oficias da classe Snipe conforme publicados no livro de 

regras atual da classe e Site da SCIRA (Barla-Sota, Olímpico e Triangular). 

  
10. PONTUAÇÃO 

Será aplicado o sistema de pontuação linear do Apêndice A das RRV. 

É requerido que 2 (duas) regatas sejam completadas para que se constitua a 

série. 

Quando menos de 5 (cinco) regatas foram completadas, a pontuação do barco 

na série será a soma de suas pontuações em cada regata. 
Quando 5 (cinco) ou mais regatas foram completadas, a pontuação do barco na 
série será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior 
resultado. 
A CR sinalizará no Quadro de Avisos Oficial o nº de regatas a ser navegado no 
dia, bem como o percurso a ser navegado e o rumo magnético da 1ª marca. 

 
11. 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. 

 

12. Premiação 

Geral                1º ao 10º Lugar 

Júnior               1º ao 2º lugar                                                   

Master              1º e 2º ugar                         

Feminino          1º lugar                                                            

Misto                1º lugar 

  

13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Secretaria Esportiva do Clube dos Jangadeiros. 

E-mail: esportiva@jangadeiros.com.br. 

Fone: (51) 3094-5764 com Claudia ou Iara. 
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