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Campeonato Brasileiro da Classe Microtonner 19 
 

 

01-02-03 e 04 de Maio de 2014 

Iate Clube Lagoa dos Ingleses 

Nova Lima –MG 
 
 

 
Autoridades Organizadoras 

Iate Clube Lagoa dos Ingleses 
Confederação Brasileira de Vela e Motor 

 
 
 

Sede do Evento 
Iate Clube Lagoa dos Inglese 

BR 040 Km, 559 - Nova Lima - MG, 34000-000 
(31) 3547-3420  · 

iateclubelagoadosingleses.com.br 
  

http://maps.google.com.br/local_url?q=http://www.iateclubelagoadosingleses.com.br/&dq=iate+clube+lagoa+dos+ingleses&hl=pt-BR&ie=UTF-8&fb=1&gl=br&hq=iate+clube+lagoa+dos+ingleses&hnear=0xa690a165324289:0x701d1dc8bb05fd7d,Belo+Horizonte+-+MG&cid=0,0,13868088033780710129&sqi=2&ved=0CBQQ5AQ&sa=X&ei=GvL8TtulJKq4yAXDxISvCg&s=ANYYN7lmI12HONl5lRVr005p2MlLacNx3g
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AVISO DE REGATA 
 
1. Regras 
1.1. A regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata à 
Vela (2013 – 2016). 
1.2. A regata deverá estar de acordo com as regras vigentes da classe MT19. 
1.3. No caso de haver conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, 
prevalece o estabelecido nas Instruções de Regata. 
1.4. Alterações das regras de regata: 
1.4.1. Regras da classe MT19, com as seguintes alterações: 
1.4.1.1. Apêndice H: Eliminar todo o apêndice e substituir por: 
1.4.1.1.1. a- Será permitida a inscrição de embarcações com dois tripulantes ou três 
tripulantes. Durante o evento, tripulações inscritas com três tripulantes poderão 
competir com dois tripulantes. 
1.4.1.1.2. b- Pode haver substituição de posições entre timoneiros e proeiros 
durante as regatas. 

 
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 Classe e em dia com 
suas obrigações junto às respectivas Autoridades Nacionais e Estaduais. 
3.2. Inscrições poderão ser feitas nos formulários disponíveis em links no site do Iate 
Clube Lagoa dos Ingleses (www.iateclubelagoadosingleses.com.br), ou junto à 
Secretaria do Campeonato, na Sede do Iate Clube Lagoa dos Ingleses. 
 
4. Taxa de inscrição 
4.1. A taxa de inscrição será de R$ 100,00 (cem reais) por embarcação, e poderá ser 
paga na Sede do Iate Clube Lagoa dos Ingleses no dia 01 de maio entre 9h00 e 11h00 

  

http://www.iateclubelagoados/
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5.   Programa de Regatas 

5.1 As regatas estão assim programadas:  
 

01/05/2014 – Quinta Feira 
09:00 
11:00 
14:00 

Recepção e inscrição. 

Reunião de Participantes.  

Regatas do dia. (2) 

02/05/2014- Sexta Feira 
10:00 
16:00 

Regatas do dia. (3) 
Confraternização 

03/05/2014 Sábado 
10:00 
18:00 

Regatas do Dia (3) 
Cerimônia de Premiação 

04/05/2014 Domingo (Dia reserva) 
10:00 
14:00 

Regatas do Dia (se necessário) 
Cerimônia de Premiação 

 
5.2 Estão programadas 08 (oito) regatas, podendo haver até 03 (três) regatas 
por dia. 
5.3 Sempre que a Bandeira DELTA estiver exposta na chegada significa que 
haverá outra regata imediatamente em seguida. 
5.4 Nenhum sinal de atenção será feito depois das 16h30min. 
5.6 O dia 04/05/2014 fica reservado a realização de regata caso haja necessidade de 
validar o campeonato (mínimo de 3 regatas). Neste caso a largada será a partir das 
10h00 o encerramento será as 14h00. 
 
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 à partir de sua publicação nas 
páginas da autoridade organizadora na WEB (www.iateclubelagoadosingleses.com.br) 
no dia 01/05/2012. 
 
9. Área de regata 
9.1. As regatas serão conduzidas na Raia da Lagoa dos Ingleses. 
 
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 
MT19 para campeonatos Importantes. 

  

http://www.iateclubelagoadosingleses.com.br/
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11. Número de regatas e Pontuação 
11.1.O sistema linear de pontuação do apêndice A será aplicado. Serão disputadas até 
08 (oito) regatas sendo o mínimo de 03 (três) regatas necessárias para se constituir a 
série. A pontuação dos barcos na série será a soma de sua pontuação em cada regata, 
exceto que , havendo mais do que 04 regatas, será excluído o pior resultado. 
 
12. Estadia e Içamento 
12.1.Os barcos quando de outros clubes poderão estacionar e usar os recursos de 
lançamento e Içamento do ICLI, sendo que isto não é obrigatório. 
 
13. Premiação 
13.1.Medalhas permanentes serão entregues aos três primeiros colocados nas 
categorias A e B. 
 
14. Informações 
14.1.Mais informações serão publicadas nas páginas da autoridade organizadora 
(www.iateclubelagoadosingleses.com.br) . 
14.2.Telefone para contato ICLI: (31) 8365 2910 (Guilherme França) 
14.3.Email para contato: secretaria@iateclubelagoadosingleses.com.br 

http://www.iateclubelagoadosingleses.com.br/

