Patrocínio:

Campeonato Brasileiro da Classe
Finn - 2019
Autoridades Organizadoras:
YACHT CLUB SANTO AMARO
Confederação Brasileira de Vela - CBVela
Federação de Vela do Estado de São Paulo – FEVESP
Associação Brasileira da Classe Finn
Classe Finn – Flotilha São Paulo – www.facebook.com/classefinnsp
Datas: 06, 07, 08, 09 e 10 de Março de 2019

AVISO DE REGATA
1. Regras
1.1.As regatas serão regidas pelas regras, tais como definidas nas Regras de
Regata à Vela ISAF 2017-2020.
1.2.As regatas deverão estar de acordo com as regras vigentes da classe Finn.
1.3.No caso de haver conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de
Regata, prevalece o estabelecido nas Instruções de Regata. REGRAS:
1.4.As prescrições da Confederação Brasileira de Vela – CBVela se aplicam.

2. Propaganda
2.1.Será aplicado o regulamento 20 da ISAF, de forma que a propaganda
poderá ser exibida sem restrições, desde que mantida a clara identificação dos
barcos e preservadas as provisões do regulamento 20.4 no que diz respeito à
propaganda do patrocinador da classe ou do evento.
3. Elegibilidade e Inscrições
3.1. Serão elegíveis os competidores regularmente inscritos :
•
•
•

Na FINN CLASS ( Será Cobrada a taxa na Secretaria do YCSA )
Na Federeção do seu Estado ( Será exigido o Comprovante )
No Campeonato

3.2.Inscrições poderão ser feitas nos formulários disponíveis no site do Yacht
Club Santo Amaro (www.ycsa.com.br), ou junto à Secretaria do Campeonato,
na Sede do Yacht Club Santo Amaro, até às 11:00 hs. do dia 7/03/2019.
3.3.Durante todo o Campeonato os Barcos devem permanecer no YCSA.
4. Taxa de inscrição
4.1.A taxa de Inscrição será de R$ 325,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais)
por embarcação.
4.2. Inscrições feitas no Site e pagas até o dia 28/02/18, na conta abaixo,
terão desconto e o seu valor será de R$ 290,00 (Duzentos e Noventa Reais).
YACHT CLUB SANTO AMARO
ITAU
AG: 8341
CC: 22823-0
CNPJ: 62.344.015/0001-24
Ao fazer o pagamento da inscrição, favor enviar o comprovante, com o seu
nome e o numeral da sua vela, para marketing@ycsa.com.br
4.3. Campo Importante a ser preenchido na Inscrição:
No campo ¨CATEGORIA¨ – colocar o seu Peso e se você também for competir
na Flotilha Prata, escreva Flotilha Prata (ver regulamento no item 12.2)
5. Programa

Data

Hora
9:00 hs às 12:00 hs
14:00 hs
06/03/2019
9:00 hs às 16:00 hs

Evento
Pesagem
Regata Treino
Recebimento de
Inscrições

Local
Hangar Principal
Raia 2
Secretaria

9:00 hs às 11:00 hs
07/03/2019 9:00 hs às 11:00 hs
11:00 hs
14:00 hs
Após as Regatas
19:00 hs

Recebimento de
Inscrições
Pesagem
Reunião de Comandantes
Regatas 1 e 2
Cervejada na Rampa
Confraternização em
Local a ser definido

Secretaria
Hangar Principal
Auditório
Raia 2

14:00 hs
08/03/2019 Após as Regatas
18:00 hs

Regatas 3 e 4
Cervejada na Rampa
Churrasco no YCSA

Raia 2

09/03/2019 14:00 hs
Após as Regatas
18:00 hs

Regatas 5 e 6
Cervejada na Rampa
Assembléia da Classe

Raia 2

Regatas 7 e 8
Cocktail de Entrega de
Prêmios

Raia 2

13:00 hs
10/03/2019

17:30 hs.

Anexo - Restaurante

Anexo - Restaurante

6. Isenção de responsabilidade
6.1.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 e depois de
completado o evento.
7. Numerais de vela
7.1.Todos os barcos deverão exibir os numerais de vela claramente visíveis na
vela, de acordo com o apêndice G das RRV, exatamente iguais ao registro do
formulário de inscrição.
8. Instruções de regata
8.1.As Instruções de Regata estarão disponíveis, até às 09:00 horas do dia 06
de Março de 2019.
9. Área de regata
9.1.As regatas serão conduzidas na Raia 2 da Represa de Guarapiranga.

10.Percursos e Procedimentos de regata
10.1.Os percursos e procedimentos de regata serão detalhados nas Instruções
de Regata e deverão cumprir com as recomendações contidas nas regras da
Classe Finn para campeonatos deste nível.
11.Número de regatas e Pontuação
11.1.O sistema linear de pontuação do apêndice A será aplicado.
Estão programadas 8 (oito) regatas, sendo duas por dia.
11.2.O mínimo de 03 (três) regatas é necessário para constituir a série.
11.3.A pontuação dos barcos na série será a soma de sua pontuação em cada
regata. Havendo mais de 5 (cinco) regatas, será excluído o pior resultado.
11.4.Uma terceira regata poderá ser corrida conforme decisão da Comissão de
Regatas, para antecipar o programa.
12.Premiação
12.1.Serão premiados os barcos conforme a seguinte ordem:
1 ao 5 Geral
1 ao 3 do Master (acima de 40 anos)
1 ao 3 do Gran Master (acima de 50 anos)
1 ao 3 do Gran Gran Master (acima de 60 anos)
1 ao 3 Flotilha Prata
1 peso Pena (peso menor que 90Kg)
1 peso Jumbo (peso maior que 105Kg)
12.2 O velejador poderá optar por concorrer, também, aos prêmios da Flotilha
Prata, desde que não tenha vencido nenhum Campeonato Estadual na Classe
Finn e esteja competindo com um Barco de Fabricação inferior a 2006.
12.3.Na premiação, para os participantes do Campeonato que
obrigatoriamente, tiverem participado do Jantar do dia 8/03/19 e
estiverem presentes na premiação, serão sorteados mais de R$ 15.000,00
em prêmios.

13.Informações
13.1.Mais informações serão publicadas nas páginas da autoridade
organizadora www.ycsa.com.br

