
 

 

 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE 29 Er 
Porto Alegre , 2 a 5 de março de 2017 

Clube dos Jangadeiros 

 

 

 

AVISO DE REGATAS 
 

 

AUTORIDADES ORGANIZADORAS 

Clube dos Jangadeiros, Confederação Brasileira de Vela, Federação Estadual de 

Vela do Rio Grande do Sul e Classe 29 Er Brasil. 

 

2. REGRAS APLICAVEIS 

2.1 A serie será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a 

Vela da Internacional Sailing Federation-ISAF 2017-2020.  

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 ISAF 2017/2020. 

2.3 As Regras Internacionais da classe serão aplicadas.  

 

PROPAGANDA 

Deverão estar em conformidade com o Regulamento 20 da ISAF 2017/2020. 

 

ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Regulamento 19 da 

ISAF 2017/2020, e em dia com a anuidade internacional da classe e suas respectivas 

Federações Estaduais. 

As inscrições serão validadas após o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 

180,00 (cento e oitenta reais) pagas diretamente na Secretaria do Campeonato até 

as 11:30 horas do dia 02/03/17. No momento da inscrição o velejador deverá 

apresentar o pagamento de sua respectiva Federação Estadual 

Os velejadores só poderão se inscrever em uma só categoria. 

 

PROGRAMAÇÃO  

02/03/17– quinta feira 09:00 h as 11:00 h- Inscrições, recepção e inspeção dos 

barcos 

11:30 h - Reunião de comandantes-bar Snipe 

14:00 h - Regatas do dia 

03/03/17- sexta feira regatas do dia 

04/03/17- sábado regatas do dia 

                Cerimonia de premiação: 18:00 horas- Escola de Vela Barra Limpa 

05/03/17-domingo - data reserva para validar o campeonato 

Estão programadas até 10 (dez) regatas, sendo campeonato validado com 1 (uma) 

regata. Quando menos de 7 (sete) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do 

barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata. 



 

 

 

 

 

 

Quando  8 (oito) a 10 (dez) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco 

na serie será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se o seu pior 

resultado. 

As regatas estão previstas para as 14:horas, com exceção do ultimo dia,04/03/17, 

que será as 13:00 h. 

Não poderão ser navegadas mais de 4 regatas por dia  

Não haverá cobranças de taxas de protestos. 

 

INSPEÇÃO 

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. 

 

INSTRUÇÕES DE REGATA E AREA DE REGATAS 

As Instruções de Regatas serão fornecidas no momento das inscrições 

A Área de regatas será na baia da Pedra Redonda ou Baia da Tristeza 

 

PERCURSOS 

O percurso será o tradicional da classe, barla sota 

A CR indicará no Quadro de Avisos o numero de pernas a ser navegado, bem como 

o rumo magnético da 1ª marca. 

 

PUNIÇÃO  

Será aplicado o Apêndice P- Procedimentos especiais a Regra 42 da RRV da ISAF 

2017 2020, com a seguinte modificação: não serão aplicados os itens P2.2 e P2.3 

A regra 44.1 das RRV da ISAF 2017/ 2020 é alterada para: substituindo a punição de 

2 voltas pela punição de 1 volta. Este item não se aplica quando a punição for 

referente ao apêndice P, neste caso a punição será de 2 voltas. 

 

PREMIAÇÃO  

Serão premiados: 

5 primeiros na classificação geral 

1º lugar júnior 

1º lugar máster  

1º lugar feminino. 



 

 

 

 

 

      CAMPEONATO SULAMERICANO DA CLASSE 29er 
Porto Alegre/Rio Grande do Sul/Brasil 

Clube dos Jangadeiros 

22 a 25 de março de 2017 

 

 

 

ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Regulamento 19 da 

ISAF 2017/2020, e em dia com a anuidade internacional da classe e suas respectivas 

Federações Estaduais. 

O pagamento da anuidade internacional deverá ser apresentada no momento da 

inscrição. 

As inscrições serão validadas após o pagamento da taxa de inscrição no valor de  R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais) diretamente na Secretaria do Campeonato até as 

11:30 horas do dia 22/03/17. No momento da inscrição o velejador deverá apresentar 

o pagamento da classe internacional e de sua respectiva Federação Estadual 

Os velejadores só poderão se inscrever em uma só categoria. 

 

PROGRAMAÇÃO – CAMPEONATO SUL AMERICANO  

22/03/17– quarta feira 09:00 h as 11:00 h- Inscrições, recepção e inspeção dos 

barcos 

11:30 h-Reunião de comandantes-bar Snipe 

14:00 h - regatas do dia 

23/03/17- quinta feira regatas do dia 

24/03/17- sexta feira regatas do dia 

25/03/17- sábado regatas do dia 

Cerimonia de premiação- 17:30 h-Escola de Vela Barra Limpa 

Estão programadas até 12 regatas, sendo campeonato validado com 3 (três) regatas 

Quando menos de 7 (sete) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco 

na série será a soma de suas pontuações de cada regata. 

Quando de 7 (sete) a 10 (dez) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do 

barco na serie será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se o seu 

pior resultado. 

Quando mais de 10 (dez) regatas tiver sido completada, a pontuação do barco na 

serie será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se os seus dois 

piores resultados. 

As regatas estão previstas para as 14:horas, com exceção do ultimo dia,05/01/17, 

que será as 13:00 h. 

Não poderão ser navegadas mais de 3 regatas por dia, mas uma 4ª regata poderá 

ser navegada, para colocar o programa de regatas em dia, mas nunca para antecipar 

a programação  

6.7 Não haverá cobranças de taxas de protestos. 

 



 

 

 

 

 

INSPEÇÃO 

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. 

 

INSTRUÇÕES DE REGATA E AREA DE REGATAS 

As Instruções de Regatas serão fornecidas no momento das inscrições 

A Área de regatas será na baia da Pedra Redonda ou Baia da Tristeza 

 

PERCURSOS 

O percurso será o tradicional da classe, barla sota; 

A CR indicará no Quadro de Avisos o numero de pernas a ser navegado, bem como 

o rumo magnético da 1ª marca. 

 

PUNIÇÃO  

Será aplicado o Apêndice P- Procedimentos especiais a Regra 42 da RRV da ISAF 

2017 2020, com a seguinte modificação: não serão aplicados os itens P2.2 e P2.3. 

A regra 44.1 das RRV da ISAF 2017/ 2020 é alterada para: substituindo a punição de 

2 voltas pela punição de 1 volta. Este item não se aplica quando a punição for 

referente ao apêndice P, neste caso a punição será de 2 voltas. 

 

PREMIAÇÃO PARA O CAMPEONATO SULAMERICANO 

Cerimonia de premiação- 25/03/17 -  17:30 h - Escola de Vela Barra Limpa 

 

Serão premiados: 

5 primeiros na classificação geral 

1º lugar júnior 

1º lugar máster  

1º lugar feminino.  

  

LOCAL DE PERMANENCIA 

Os barcos deverão permanecer na sede do evento durante os campeonatos 

 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os competidores participam das regatas a seu próprio risco, considerando-se a 

Regra Fundamenta nº 4 das RRV da ISAF 2013 2016. A Autoridade Organizadora 

não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte 

relacionados diretamente com a serie de regatas, antes durante e após o 

campeonato. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES  

esportiva@jangadeiros.com.br – fones 51 3094.5764 

berndmarcelo@hotmail.com – fone 51 98117.7761 

deda@jangadeiros.com.br – fone 51 3268 0080 ramal 5765 / 99199.8142 

mailto:esportiva@jangadeiros.com.br
mailto:berndmarcelo@hotmail.com
mailto:deda@jangadeiros.com.br

