
 

Veleiros do Sul, dia 17 de dezembro de 2011Veleiros do Sul, dia 17 de dezembro de 2011Veleiros do Sul, dia 17 de dezembro de 2011Veleiros do Sul, dia 17 de dezembro de 2011    

    

AVISO DE REGATAAVISO DE REGATAAVISO DE REGATAAVISO DE REGATA    

    
AUTORIDADE ORGANIZADORA: AUTORIDADE ORGANIZADORA: AUTORIDADE ORGANIZADORA: AUTORIDADE ORGANIZADORA: Veleiros do Sul        

    

LOCAL: LOCAL: LOCAL: LOCAL: Baia do Cristal em frente ao Veleiros do Sul. 

    

REGRAS: REGRAS: REGRAS: REGRAS: O evento será regido pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata 

a Vela.  

CadaCadaCadaCada barco inscrito deverá ter 02 tripulantes barco inscrito deverá ter 02 tripulantes barco inscrito deverá ter 02 tripulantes barco inscrito deverá ter 02 tripulantes mas somente um irá velejar de cada vez,  mas somente um irá velejar de cada vez,  mas somente um irá velejar de cada vez,  mas somente um irá velejar de cada vez, 

excetoexcetoexcetoexceto se forem  se forem  se forem  se forem velejadores velejadores velejadores velejadores menores de 14menores de 14menores de 14menores de 14 anos anos anos anos que poderão velejar em dupla.  que poderão velejar em dupla.  que poderão velejar em dupla.  que poderão velejar em dupla.     

O Apêndice P estará em vigor neste evento. 

    

INSCRIÇÕES: INSCRIÇÕES: INSCRIÇÕES: INSCRIÇÕES: Os barcos e competidores elegíveis deverão ser inscritos até às 12:00 

do dia 17 de dezembro de 2011 na Secretaria Esportiva do VDS. A taxa de inscrição A taxa de inscrição A taxa de inscrição A taxa de inscrição 

será de R$ será de R$ será de R$ será de R$ 30303030,00 por embarcação.,00 por embarcação.,00 por embarcação.,00 por embarcação.  

As inscrições nas categorias só serão válidas se todos os tripulantes de um mesmo 

barco forem daquela categoria, caso contrário serão da categoria do mais velho. Caso 

contrário, competirão somente na classificação geral. 

    

PROGRAMAÇÃO:  DIA PROGRAMAÇÃO:  DIA PROGRAMAÇÃO:  DIA PROGRAMAÇÃO:  DIA 11117777/1/1/1/12222/20/20/20/2011111111    ––––     DOMINGODOMINGODOMINGODOMINGO    

HorárioHorárioHorárioHorário    EventoEventoEventoEvento    

12:30  Reunião de comandantes no flutuador próximo a piscina. 

12:55  Início da sinalização da regata 

13:00  largada da regata 

13 as 15h  churrasco junto ao flutuador 

19:00  Termino do tempo da regata 

19:15  Entrega de prêmios  

 

INSTRUÇÕES DE REGATA: INSTRUÇÕES DE REGATA: INSTRUÇÕES DE REGATA: INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão a disposição dos velejadores na secretaria do 

evento, no momento da confirmação da inscrição. 

A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia, logo após a regata. 



 
 

PREMIAÇÃO: Os prêmios serão outorgados da seguinte forma:PREMIAÇÃO: Os prêmios serão outorgados da seguinte forma:PREMIAÇÃO: Os prêmios serão outorgados da seguinte forma:PREMIAÇÃO: Os prêmios serão outorgados da seguinte forma:    

Laser Standard –  1º ao 3º Geral 

Laser Radial –  1º ao 3º Geral, 1º Júnior e 1º feminino, 1º menor de 14 anos 

Laser 4.7 - 1º ao 3º Geral, 1º Júnior e 1º feminino, 1º menor de 14 anos 

Sorteio de brindesSorteio de brindesSorteio de brindesSorteio de brindes    

    

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADEISENÇÃO DE RESPONSABILIDADEISENÇÃO DE RESPONSABILIDADEISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE    

Os competidores participam do campeonato inteiramente por sua conta e risco. 

Veja a regra 4, Decisão de Competir. 

A Autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 

materiais, danos pessoais ou morte, antes, durante ou depois da regata. 

O timoneiro deverá assinar a declaração de responsabilidade junto à Comissão 

Organizadora, no ato da confirmação e aceitação da inscrição.  

 

 


