43º CAMPEONATO NORDESTE BRASILEIRO
DA

CLASSE LASER
DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2020

1º AVISO DE REGATA
1. AUTORIDADE ORGANIZADORA: O 43º Campeonato Nordeste de Laser é organizado pelo Iate
Clube de Fortaleza - ICF com o apoio da Federação de Vela e Motor do Estado do Ceará - FVMEC.
2. REGRAS
2.1 O Evento será regido pelas regras da World Sailing - ISAF, na tradução oficial da CBVela do
RRV (2017-2020).
2.2 Este Aviso de Regata altera e complementa o AR anterior e, em caso de conflito, valem as
informações contidas neste aviso.
3. PROPAGANDA: Quando solicitado e fornecido pela organização, os barcos ou competidores
deverão carregar, mostrar ou vestir os seguintes itens:
a) Coletes de Lycra
b) Números de Proa
c) Propaganda do Evento
d) Câmeras de vídeo e/ou captadores de som
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
4.1 A regata é aberta a todos os barcos e velejadores da classe Laser, quites com a ABCL e com
sua respectiva Federação Estadual, conforme norma da CBVELA e aprovados na vistoria pelo
medidor da classe, caso seja exigido.
4.2 Os barcos elegíveis deverão realizar a pré-inscrição no site www.fvmec.org.br, no menu
NORDESTE DE LASER, que ficará disponível a partir do dia 30 de janeiro até 10 de abril de 2020.
4.3 Os seguintes documento deverão ser apresentados para a confirmação da inscrição, até às
10:00 horas do dia 18/04/2020:
a) Autorização para menores preenchida e assinada pelo responsável (quando o competidor não
tiver 18 anos completos até a data de início do evento);
b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
c) Comprovante de estar em dia com sua federação Estadual;
d) Comprovante de estar em dia com a ABCL;
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5. TAXAS DE INSCRIÇÃO
5.1 As datas limite de inscrição e os valores, por barco, seguirão a tabela abaixo:
a) Para pagamento até dia 31/03/2020 – R$ 150,00
b) Para pagamento após de 31/03/2020 – R$ 200,00
5.2 O site do evento indicará as formas de pagamento possíveis e fornecerá as instruções
necessárias.
6. PROGRAMA DE REGATAS
6.1 Estão programadas 8 regatas e não serão realizadas mais que 4 regatas no mesmo dia;
6.2 Programação:
Data
17/ABRIL
18/ABRIL

19/ABRIL
20/ABRIL

Horário
14h
09h
10h30min
11h30min
13h
11h
17h
11h
18h

Evento
Registro e Credenciamento
Registro, Credenciamento
Cerimônia de Abertura
Reunião de Comandantes
Início das Regatas
Início das Regatas
Confraternização e Assembleia da Classe
Início das Regatas
Cerimônia de Premiação

7. MEDIÇÃO
7.1 Os competidores poderão usar somente um casco, um mastro (base e tope) uma vela, uma
retranca, uma bolina e um leme (incluindo uma cana e uma extensão).
7.2 A substituição de um equipamento danificado poderá ser feita desde que autorizada pelo
Comitê Técnico que se necessário, inspecionará o material de substituição. Caso haja
necessidade de substituição entre as regatas do dia, a solicitação deverá ser efetuada assim que
retornar para terra e ficará sujeita à inspeção pela Comissão Técnica.
7.3 Os barcos que competirem com numeral diferente daquele com que se inscreveram e não
solicitarem alteração por inscrito, antes da regata, serão classificados como DNC, não cabendo
reparação.
7.4 Os barcos poderão ser inspecionados e ou medidos a qualquer momento durante o
campeonato.
8. INSTRUÇÕES DE REGATA: As Instruções de Regata estarão disponíveis no site do evento a
partir do dia 17/04/2020.
9. PERCURSOS: Os percursos estarão descritos na Instrução de Regatas.
10. LOCAL E ÁREA DA REGATA
10.1 O Evento terá como sede o Iate Clube de Fortaleza, localizado à Av. Vicente de Castro, 4813
- Cais do Porto, Fortaleza – CE;
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10.2 As regatas serão realizadas na Enseada do Mucuripe. A Instrução de Regatas indicará
maiores detalhes sobre a área das regatas.
11. EMBARCAÇÕES DE APOIO
11.1 Todas as Embarcações de apoio (Federações, Clubes, treinadores, apoio) deverão ser
obrigatoriamente registrados na secretaria do evento e os responsáveis serão identificados com
bandeiras numeradas e receberão instruções de como se comportar e se posicionar na área de
regata. Haverá um depósito caução no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) que deverá ser pago
em espécie, no momento da retirada da bandeira de identificação. Este valor será restituído
integralmente, quando as bandeiras forem devolvidas ao final do evento.
11.2 Recomendamos a todos os técnicos e pilotos de embarcações de apoio que tragam rádio
VHF para comunicação com a CR em caso de necessidade.
12. SEGURANÇA: Sempre que estiver na água o competidor deverá ter a bordo o equipamento
de flutuação pessoal pronto para uso. Se este for do tipo de inflar, sempre que estiver na água
este deve estar totalmente inflado. Isso altera a RRV 40.
13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Conforme a RRV na sua regra 4. “A
responsabilidade pela decisão de participar da regata ou de continuar em regata pertence
exclusivamente ao barco”.
13.1 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.
13.2 A decisão de participar do evento 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.

14. INFORMAÇÕES
Maiores informações serão oportunamente detalhadas até o lançamento de novos AR´s ou até
a publicação da Instrução de Regatas.
www.fvmec.org.br
a) Tiago Rodrigues – Coordenador Regional Nordeste– (85) 99169.9600
b) Daniel Azevedo – Diretor Técnico da FVMEC – (85) 99998.1269
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