CAMPEONATO BRASILEIRO CLASSE SNIPE - JUNIOR
27 a 30 de janeiro de 2019
YACHT CLUB PAULISTA
Guarapiranga - São Paulo - Brasil

AVISO DE REGATA
1. REGRAS
1.1.O campeonato será disputado de acordo com:
1.2.As regras conforme definido nas Regras de Regata a Vela (RRV) 2017 2020
da WS
1.3.Será aplicado o Apêndice P das RRV.
1.4.RRV 35 será modificada para estabelecer que barcos que não cheguem em
até 20 minutos após o primeiro barco chegar serão considerados DNF sem
audiência.
1.5.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.
1.6.A regra 30.3 bandeira UNIFORM poderá ser usada a critério da CR
1.7.A regra 30.4 bandeira preta não será utilizada
1.8.O apêndice T das RRV,da WS Arbitragem será aplicado
2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES

2.1. Serão elegíveis velejadores nascidos entre 1998 e 2005 (proeiros e
timoneiros) em dia com a SCIRA para o ano de 2019 e barcos da classe
Snipe com selo 2019.
2.2. Inscrições antecipadas podem ser feitas pelo site: www.snipeBRA2019.com
atendendo aos procedimentos ali determinados.
2.3. Os barcos deverão se inscrever ou, para os que fizeram antecipadamente,
confirmar a inscrição na Secretaria do Campeonato até as 12h do dia
27/01/2019, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
• Comprovante de pagamento da inscrição no campeonato;
• Comprovante pagamento de suas respectivas Federações Estaduais
• Cópia do certificado de medição;
• Quando o velejador for menor de idade, apresentar autorização do anexo A
assinada pelos pais ou responsáveis
2.4. Os inscritos estarão automaticamente participando da categoria “Geral”,
podendo se inscrever na categoria Sub17 desde que ambos os tripulantes
sejam nascido antes de 2001.
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3.TAXA DE INSCRIÇÃO:
3.1. Valores
Até 02/01/18 R$ 180,00 por barco (cento e oitenta reais), por barco.
De 03/01/18 até 27/01/18 R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por barco.
3.2. Depósito nominal ao Yacht Club Paulista:
Banco 033- Santander
Ag. 0214
C/C13003422-0
CNPJ. 62.325.139/0001-62
Yacht Club Paulista
4. PROGRAMA
Data

Horário

Programação

Local

27/01/19-Domingo

09:00 as 17:00 h

Recepção e confirmações de inscrições

Secretaria

Medições

Hangar 2

14h00

Regata treino

Raia 2

11h00

Reunião de comandantes

Lanchonete

14h00

Regatas do dia

Raia 2

29/01/19 - 3ª feira

14h00

Regatas do dia

Raia 2

30/01/19 - 4ª feira

14h00

Regatas do dia

Raia 2

18h00

Premiação

Sede Social

28/01/19-2ª feira

Para o Campeonato Brasileiro da Classe Snipe Junior serão disputadas até 6
(seis) regatas, com o sinal de atenção para a primeira regata de cada dia sendo
dado as 14h00, com exceção do último dia 30/01/19 que será as 13h00 e da
regata treino que será às 15:00 h. No último dia de regatas, nenhuma largada após
as 17:30 h.
5. INSPEÇÃO DE MEDIÇÕES
Para o Campeonato Brasileiro da Classe Snipe Junior serão medidas somente as
velas e equipamento de segurança.
6. INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de Regata estarão disponíveis na Secretaria do Evento a partir das
09:00h do dia 27/01/2019.
7. LOCAL
Yacht Club Paulista – Estrada do Itupu, 1077 - Chácara Vista Alegre – São Paulo –
SP. CEP: 04922-100, com a área de Regatas na Raia 2 da Represa de
Guarapiranga.
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8. 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), com
chegada em contravento ou em popa.
9. PONTUAÇÃO
9.1. Será aplicado o sistema de pontuação linear do Apêndice A das RRV.
9.2. É requerido que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a
série.
Quando até 5 (cinco) regatas foram completadas, a pontuação do barco na
série será a soma de suas pontuações em cada regata.
9.3. Quando de 6 (seis) foram completadas, a pontuação do barco na série será a
soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado.
9.4. Não serão navegadas mais de 02 (duas) regatas por dia, mas a 3º regata
poderá ser navegada para colocar a programação em dia, mas nunca para
antecipar o programa.
10.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.
11.PREMIAÇÃO
• do 1º ao 3º colocados da Categoria Geral - menos de 22 anos
• do 1º ao 3º colocados da Categoria Sub17 - menos de 17 anos
12.INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Site do campeonato www.snipeBRA2019.com
Secretaria Yacht Club Paulista e-mail secretaria@ycp.com.br fone (11) 5514-6912.
13.HOSPEDAGEM
O Yacht Club Paulista dispõe de 14 vagas para o alojamento de velejadores nas
dependências do clube.
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ANEXO A
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL POR VELEJADOR MENOR DE IDADE

Eu_____________________________________________________, autorizo
o(a) velejador(a) __________________________________________ por quem
sou responsável a participar do Campeonato Brasileiro Júnior da Classe Snipe
2019.
Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer dano físico e material
que ele (a) possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de
responsabilidade o Yacht Club Paulista, a Comissão Organizadora e demais
entidades e pessoas envolvidas na organização e realização deste Campeonato.

___________________________, ______ de ____________________ de 2019.
Local e data

__________________________________________
Nome Legível do Responsável

________________________________________
Assinatura do Responsável

_______________________________
CPF do responsável
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