42º CAMPEONATO NORDESTE BRASILEIRO DA CLASSE LASER
IATE CLUBE PAJUSSARA – ICP
19 a 21 de Abril de 2019
Maceió - Alagoas - Brasil

1º AVISO DE REGATA
1. REGRAS:
1.1 A regata será regida pelas regras como definidas nas Regras de
Regata a Vela da World Sailing 2017-2020 (RRV) e Regras da Classe
Laser.
1.2 Pela Regra 87, as regras da classe são alteradas da seguinte maneira:
Todos os barcos devem ter equipamentos de flutuação, sendo da
responsabilidade dos respectivos timoneiros assegurarem a sua
existência. Caso o barco não tenha flutuadores, em alternativa ao disposto
na Regra da Classe 26 (e) poderão ser instalados no interior do casco, em
cada lado da caixa da bolina, 4 flutuadores cilíndricos do modelo
normalmente utilizado em piscinas (macarrões).
2. PROPAGANDA:
2.1 Os competidores poderão exibir propaganda no casco de acordo com
o Regulamento da World Sailing 20.3.2;
2.2 Os barcos podem ser requeridos a expor número de proa e
propaganda escolhida e fornecida pela Autoridade Organizadora.
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
3.1 A regata é aberta a todos os barcos das classes Laser Standard, Laser
Radial e Laser 4.7 cujos timoneiros estiverem em dia com a anuidade da
Associação Brasileira da Classe Laser (ABCL) e Federação de Vela de seu
Estado;
3.2 Os barcos elegíveis deverão confirmar a sua inscrição na Secretaria
do Campeonato até às 9h do dia 19 de abril de 2019 ou preenchendo a
ficha de inscrição anexa que poderá ser enviada para o endereço
ricardofeitosafilho@gmail.com
ou
dudao@hotmail.fr
até
o
dia
18/04/2019, mediante apresentação do comprovante de pagamento da
taxa de inscrição;
3.3 Não será aceita a inscrição de um barco cujo numeral não esteja de
acordo com o item 6.2 deste aviso de regata;

3.4 Os barcos que competirem com numeral diferente daquele com que
se inscreveram e não solicitaram alteração por inscrito, serão classificados
como DNC, não cabendo reparação;
3.5 Os velejadores deverão estar cadastrados no “WS Sailor” e informar
seu WS ID no momento do preenchimento na ficha de inscrição;
3.6 Os menores de 18 anos deverão apresentar, no ato da confirmação
das inscrições, autorização dos responsáveis para participar do
campeonato.
4. TAXAS:
4.1 VALORES
A) Inscrições realizadas até 15/03/19 – R$ 150,00
B) Inscrições realizadas até 15/03/19 – R$ 200,00 (2 Classes)
C) Inscrições realizadas a partir de 16/03/19 – R$ 200,00
D) Inscrições realizadas a partir de 16/03/19 – R$ 250,00 (2 Classes)
4.2 O comprovante de pagamento da taxa de inscrição, deverá ser
apresentada juntamente com a taxa da ABCL na secretaria do evento,
quando da confirmação das inscrições.
4.3 Todos os participantes deverão estar filiados na ABCL (Data
limite para inscrição será dia 17 de abril de 2019).
5. PROGRAMAÇÃO:
5.1 Quinta (inscrições devem ser feitas até às 19h do dia 18 de abril de
2019)
5.2 Dias de Competição:
Dia

Data

Horário
9h

Sexta

19/04

10h
14h
9h

Sábado

20/04
13h
9h

Domingo

21/04

13h
Após
regatas

Eventos
Reunião de
timoneiros
Regatas Laser
RADIAL
Regatas Laser
STD e 4.7
Regatas Laser
RADIAL
Regatas Laser
STD e 4.7
Regatas Laser
RADIAL
Regatas Laser
STD e 4.7
Entrega de
prêmios /
Jantar de
encerramento

5.3 Estão programadas até 7 (sete) regatas para cada classe, ficando a
cargo da CR a quantidade de regatas por dia. Uma regata extra por dia
pode ser navegada, desde que uma regata não se torne uma antecipação
do programa e que a alteração seja feita de acordo com o disposto nas
Instruções de Regata;
5.4 Não será dado nenhum sinal de atenção após às 17h30min do dia
21/04/2019.
6. MEDIÇÕES:
6.1 Um barco ou equipamento poderá ser inspecionado a qualquer
momento quanto ao cumprimento das regras da Classe e Instruções de
Regata;
6.2 Os numerais corretos das velas deverão estar de acordo com o
numeral do casco, conforme regra da classe, salvo em caso de barco
alugado ou emprestado, em que deverá ser o numeral do barco do
velejador. Não serão permitidos numerais com menos de cinco
algarismos, nem com 5 algarismos número 1, exceto se esse for o numeral
do barco ou do barco do competidor;
6.3 Competidoras femininas devem portar um losango vermelho em
ambos os lados de suas velas. Os losangos devem ter 240 mm de altura
e 180 mm de largura, de no mínimo, e deve estar colocado no centro da
vela imediatamente acima da tala superior.
7. INSTRUÇÕES DE REGATA: As Instruções de Regata estarão
disponíveis na Secretaria do Campeonato após às 8h do dia 18/04/2019
8. LOCAL: A área de regata será na Enseada da Pajuçara - Maceió Alagoas.
9. PERCURSOS: Os percursos a serem seguidos serão os tradicionais da
Classe e estarão descritos nas Instruções de Regata.
10. PONTUAÇÃO:
10.1 Será aplicado o sistema Linear de pontuação do Apêndice A da RRV;
10.2 É requerido que 4 (quatro) regatas sejam completadas para que se
constitua a série;
10.3 Quando de 5 (cinco) a 7 (sete) regatas tiverem sido completadas, a
pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações em cada
regata, excluindo-se seu pior resultado;
10.4 A Classe Radial Feminina, partirá junto com a Classe Radial
Masculina e a classificação em cada Classe será obtida pela competidora
na classificação geral do campeonato.
11. LOCAL DE PERMANÊNCIA: Os barcos deverão ser guardados nos
locais a eles designados no Iate Clube Pajussara - ICP.

12. PRÊMIAÇÃO:
Classe Laser Standard: Geral, Sub-19, Sub-21, Pré-Master, Master,
Grand Master, Great Grand Master e Over 73;
Classe Laser Radial: Geral, Sub-17 Masculino e Feminino, Sub-19
Masculino e Feminino, Sub-21 Feminino, Pré-Master, Master, Grand
Master, Great Grand Master e Over 73;
Classe Laser 4.7: Geral, Sub-16 Masculino e Feminino e Sub-18
Masculino e Feminino, Pré-Master, Master, Great Grand Master e Over
73.
12.1 – Para as categorias com até 3 (três) participantes, será premiado
apenas o campeão;
12.2 – Para as categorias com 5 (cinco) ou mais participantes, serão
premiados os 3 (três) primeiros colocados;
12.3 – Para as categorias com 10 (dez) ou mais participantes, serão
premiados os 5 (três) primeiros colocados;
13. SEGURANÇA:
13.1 Sempre que estiver na água o competidor deverá ter a bordo o
equipamento de flutuação pessoal. Uma roupa de borracha ou
impermeável não é um equipamento de flutuação pessoal. Se o
equipamento de flutuação pessoal é de um tipo de inflar, sempre que
estiver na água este deve estar totalmente inflado. Isso altera a RRV 40.
14. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
14.1 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, seus antecedentes,
durante ou depois de completada.
14.2 A decisão de participar do campeonato caracteriza um ato unilateral
do competidor, ciente dos riscos que a atividade náutica proporciona,
devendo os menores de 18 anos ter autorização por escrito dos pais ou
responsáveis.
15. EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
15.1 É autorizada a utilização de câmeras de filmagem tipo GoPro (prova
da água) fixadas no barco.

16. TÁBUA DE MARÉS
QUINTA 18/04
0.1 - 9h00
2.3 – 15h08
SEXTA 19/04
0.0 - 9h41
2.3 – 15h51
SÁBADO 20/04
0.0 - 10h21
2.3 – 16h32
DOMINGO 21/04
0.1 - 11h00
2.1 – 17h11
17. MAIS INFORMAÇÕES:
Para mais informação entrar em contato com:
Ricardo Feitosa
Fone: (82) 9 9308 6863
e-mail: ricardofeitosafilho@gmail.com
Eduardo Guimarães
Fone: (82) 9 9997 9998
e-mail: dudao@hotmail.fr
O 42º Campeonato Nordeste Brasileiro da Classe Laser é organizado pelo
IATE CLUBE PAJUSSARA (ICP), em conjunto com a Associação Brasileira
da Classe Laser (ABCL), sob a supervisão da Confederação Brasileira de
Vela (CBVela) e Associação Internacional da Classe Laser (ILCA).
18. HOSPEDAGEM:
Hotel Ritz Plazamar *** - 450m do clube
R. Carlos Tenório, 105 - Ponta Verde, Maceió - AL, 57035-010
(82) 2121-4700
Pousada da Orla – 150m do clube
Av. Dr. Antonio Gouveia, 1359 – Pajuçara, Maceió - AL, 57035-170
(82) 2123-5488

FICHA DE INSCRIÇÃO
42º REGIONAL NORDESTE DA CLASSE LASER

NUMERAL: ____________________
CLASSE
( ) Radial ( ) Laser Standard ( ) 4.7
NOME:____________________________________________________
CLUBE: ___________________________________________________
CIDADE:____________________________ESTADO: _______________
EMAIL:____________________________________________________
ENDEREÇO:________________________________________________
__________________________________________________________
BAIRRO:________________________________CEP: _______________
TELEFONE: (____) ______________ Data Nascimento ____/_____/___.
Cidade de nascimento ________________________________________
Tamanho da Camisa P( ), M( ), G( ), GG( )
Aceito cumprir obediência às Regras de Regata a Vela vigentes e todas às
demais recomendações que governam este evento.
__________________________________________________
ASSINATURA DO VELEJADOR
DATA: ____/____/______

