Campeonato Brasileiro 29er
16 a 23 de janeiro de 2022

CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO
Sub-Sede Maria Farinha – Paulista – PE BRASIL
Confederação Brasileira de Vela - CBVela
Federação Pernambucana de Vela - FPVela
Classe 29er Brasil

AVISO DE REGATAS
1. AUTORIDADES ORGANIZADORAS
1.1 Cabanga Iate Clube de Pernambuco (CICP), Confederação Brasileira de Vela
(CBVela), Federação Pernambucana de Vela (FPVela) e Classe 29ER Brasil.
2. REGRAS APLICAVEIS
2.1 A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela
da WS 2021-2024.
2.2 Em caso de conflito as Instruções de regatas prevalecem sobre o Aviso de Regata.
Isto altera a regra 63.7 das RRV da WS 2021/2024.
2.3 O Apêndice T-Arbitragem poderá ser usado.
2.4 A RRV 40 e o preâmbulo da Parte 4 das RRV são modificados como segue:
a) A primeira sentença da RRV 40 é eliminada e substituída por: “Cada
competidor deve vestir um colete salva-vidas de acordo com a regra da classe
adequadamente fechado por todos os momentos enquanto em água, exceto
quando temporariamente colocando ou tirando roupa”.
b) O termo “Equipe de apoio” significa técnicos, chefes de equipe e outras
pessoas de apoio.
3. PROPAGANDA
3.1 Os barcos podem ser obrigados a expor número de proa e propaganda escolhida
e suprida pela Autoridade Organizadora.

4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
4.1 São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Regulamento 19
da WS 2021/2024, e em dia com o registro na Classe 29er Brasil, assim como
devidamente inscritos em suas Federações Estaduais.
4.2 As
inscrições
deverão
ser
realizadas
https://pt.surveymonkey.com/r/8YSHNQ8

diretamente

no

link

4.3 As inscrições deverão ser concluídas até as 12h do dia 18 de janeiro de 2022
4.4 As inscrições serão validadas após o pagamento da taxa de inscrição no valor de
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). No momento da inscrição o velejador deverá
apresentar o comprovante de pagamento de sua respectiva Federação Estadual
e do pagamento da taxa de inscrição no Campeonato.
4.5 Dados para transferência:
Banco Itau Agência: 1632
C/C: 16225-9
Favorecido: Cabanga Iate Clube de Pernambuco CNPJ: 08.962.326.0001-01
Favor enviar comprovante de transferência para eventos@cabanga.com.br
identificando os nomes dos velejadores e numeral do barco.
4.6 Os velejadores só poderão se inscrever em uma só categoria.
4.7 Os competidores deverão estar sem febre para competir. Competidores que
estiveram em contato com pessoas com suspeita ou que contraíram COVID-19
deverão manter 14 dias de quarentena (e sem sintomas) antes de competir.
5. PROGRAMAÇÃO
DATA

16/01/22 – domingo

17/01/22- segunda
18/01/22- terça-feira

HORÁRIO

ATIVIDADE
Medição / Inspeção
Inscrições
Medição / Inspeção
Inscrições
Medição / Inspeção
Regata abertura

19/01/22 – quarta-feira

Regatas

20/01/22 – quinta-feira

Regatas

21/01/22 – sexta-feira

Regatas

22/01/22 - sábado

Regatas

23/01/22 – domingo

Regatas
Cerimônia de Premiação

5.1 Estão programadas até 14 (quatorze) regatas, sendo campeonato validado com
3 (três) regatas.
a) Quando até 6 (seis) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco
na série será a soma de suas pontuações de cada regata.
b) Quando de 7 (sete) a 14 (quatorze) regatas tiverem sido completadas, a
pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata,
excluindo-se o seu pior resultado.
5.2 Não poderão ser realizadas mais de 4 regatas por dia.
6. INSPEÇÃO
6.1 Conforme regras da classe itens B.3 e B.3.1, os barcos serão inspecionados para
comprovação que barcos e velas foram produzidos por estaleiro e ou veleria
licenciados pela classe.
7. INSTRUÇÕES DE REGATA
7.1 As Instruções de Regatas serão fornecidas no momento das inscrições.
8. BARCOS DE APOIO E PESSOAL DE APOIO
8.1 Todo pessoal de apoio deve se inscrever na Secretaria do Evento.
9. PERCURSO
9.1 O percurso será o tradicional da classe, barla-sota.
9.2 A CR indicará no Quadro de Avisos o número de pernas a ser navegado, bem
como o rumo magnético da 1ª marca.
10. SISTEMA DE PUNIÇÃO

10.1 Será aplicado o Apêndice P- Procedimentos especiais a Regra 42 da RRV da WS
2021- 2024, com a seguinte modificação: não serão aplicados os itens P2.2 e P2.3
10.2 A regra 44.1 das RRV da WS 2021/ 2024 é alterada para: substituindo a punição
de 2 voltas pela punição de 1 volta.
11. PREMIAÇÃO
11.1 Serão premiados:
a) As 3 primeiras duplas masculinas
b)
c)
d)
e)

As 3 primeiras duplas femininas.
A primeira dupla Sub 17.
A primeira dupla Sub 23.
As 3 primeiras duplas na classificação geral.

12. DIREITOS DE USO DE IMAGEM
12.1 O competidor participando de qualquer uma destas regatas, garante a
organização e seus representantes designados por ela e seus patrocinadores a
fazer uso de qualquer imagem, foto ou entrevista feita durante o período de
competição, por período indeterminado, livre de quaisquer custos.
13. MAIS INFORMAÇÕES
Cabanga Iate Clube de Pernambuco
Fone (81) 99691-0321 Raul Brito
e-mail: eventos@cabanga.com.br

