
  

 
 
 
 
 

 
Campeonato Estadual   da Classe Snipe  

Campeonato Estadual da classe 470 
24/11 a  26/11 2017 

 
 Aviso/Instrução de Regata 

1. REGRAS 
O evento será regido pelas regras da WS 2017/2020; 
 Pelas Instruções de Regata Fevers 2017, prevalecendo estas quando conflitantes com os avisos de 
regatas. 
O Apêndice P poderá será   aplicado neste evento. 
2. LOCAL 
O evento será realizado no Clube dos Jangadeiros situado a Rua Ernesto Paiva, 139, bairro Tristeza, 
Porto Alegre/RS. Sendo as regatas realizadas no rio Guaíba, na raia da Pedra Redonda ou Baia da 
Tristeza.  
Comissão de regatas será a cargo do Clube dos Jangadeiros. 
 
3. ELEGIBILIDADE 
Os competidores devem cumprir o Regulamento nº 19 da WS 2017-2020 e estarem em dia com as 
anuidades de suas respectivas Federações Estaduais. 
 
4. INSCRIÇÕES 
Serão aceitas até às 11 horas do dia 24/11/17 mediante preenchimento da ficha de inscrição.  
 
5. PROGRAMAÇÃO 

Data Horário Atividade 

24.11.17 – sexta feira 
 

09:00 as 11:00 horas  
14:00 horas 
 

Inscrições  
Regatas do dia-  
 

25.11.17 - sábado 
 

14:00: horas 
 

Regatas do dia 
 

26.11.17 –domingo      
             

14:00 horas 
17:30 horas 

Regatas do dia 
Premiação-Escola de Vela 

 
6. SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
Será utilizado o sistema linear de pontuação A4. 1 do Apêndice A das regras da ISAF.  
 
7. FORMATO DO CAMPEONATO-classe Snipe e 470 

7.1  O campeonato será realizado com até 6 (seis) regatas, sendo requerido que 2 (duas) regatas 
sejam completadas para que se constitua a série.  

        a. Quando ate 4 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 
pontuações em cada regata. 

        b.  Quando  5 ou mais regatas  forem realizadas, a pontuação do barco na série será a soma de 
suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. Isto altera a IR Fevers/12 

9. PERCURSOS- 
Classe 470-percurso barla sota 
Classe Snipe- Percursos oficiais da classe 
A Cr indicara no Quadro de Avisos o nº de pernas a ser velejada para a classe 470 
As boias de percurso serão brancas com dizeres em verde e preto, a marca de alteração será cilíndrica 
laranja com tarja preta 
A boia de largada será cilíndrica amarela 
A boia de chegada para a classe snipe será cilíndrica vermelha, e para a classe 470 será cilíndrica 
amarela 
 
10. PREMIAÇÃO 
Classe Snipe – 1º ao 5º  lugar geral - 
                       1º lugar júnior 
                       1º lugar feminino 
                       1º lugar misto 
 Classe 470-   1º e 2º lugares                          


