
 

 
 

 
 
 
 
 
 

40º CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE LASER 
2 a 4 de novembro de 2018 

AUTORIDADES ORGANIZADORAS 
Clube dos Jangadeiros Porto Alegre/RS 
Associação Brasileira da classe Laser 

 

 
AVISO DE REGATA 

 
1 – REGRAS 
 O campeonato será disputado de acordo com as regras conforme definido nas regras de regata a 
vela da Word Sailing 2017-2010 
As regras sinal RECON e 66 serão alteradas, respectivamente: tempos  para  sinalizar  em terra e 
modificação de prazo. As alterações serão detalhadas nas Instruções de Regata. 

 
2- ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
O evento é aberto a velejadores das classes Laser Standard, Radial e 4.7 que estiverem em dia 
com a anuidade da Associação Brasileira da Classe Laser (ABCL) 2018 e suas respectivas 
Federações estaduais. 
Os velejadores elegíveis deverão se inscrever preenchendo o formulário de inscrição do anexo A e 
que deverá ser entregue na secretaria do evento até as 11h do dia 02/11/2018. 
As inscrições antecipadas poderão ser feitas enviando-se o formulário do anexo A,  acompanhado 
de cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item 3.1 poe correio 
eletrônico no e mail alohareiscwb@terra.com.br ou para esportiva@jangadeiros.com.br, com a 
secretaria Claudia 
Os seguintes documentos deverão ser apresentados a secretaria do evento no momento da 
confirmação da inscrição: 
a) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição 
b) Cópia da cédula de identidade (RG) ou cópia da certidão de nascimento para os menores. 
Os velejadores deverão estar cadastrados no “Word Sailing-Sailor” e informar seu ID no momento 
da inscrição. 
 
3- TAXA DE INSCRIÇÃO 
Deverão ser pagas no momento da inscrição, ou por deposito bancário na conta abaixo, 
observando se os seguintes valores e datas: 
Até 30/09/18  R$ 130,00 
De  01/10/18 até 21/10/10  R$ 150,00 
De 22/10/18 até 02/11/18   R$  180,00 
Dados para depósito bancário 
Banco do Brasil Agencia 2822-3 
Conta nº 4004-5 
CNPJ 92.925.429/0001-08 
Favorecido Clube dos Jangadeiros 
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4- PROGRAMA 
Confirmação e inscrições 
Dia 02/11/18, sexta feira, das 09:00 h as 11:00h     
Dias de regatas: 
02/11/18 Sexta feira-regatas do dia 
03/11/18 Sábado-regatas do dia 
04/11/18 Domingo-regatas do dia 
Serão disputadas até 8 (oito) regatas para cada classe, no máximo serão navegadas 03 (três) 
regatas por dia, sendo o sinal de atenção para a primeira regata de cada dia sendo dado as 13:00 
h, no ultimo dia de regata dia 04/11/18 domingo será as 12:00h. 
Não será dado nenhum sinal de atenção após as 16:30 h do dia 04/11/18. 
 
5- OUTRAS ATIVIDADES  
Será realizada uma Assembleia Regional da classe as 19:00h do dia 03/11/18  nas dependências 
da Escola de Vela Barra Limpa. 
Haverá uma reunião de timoneiros dia 02/11/18 as 11:30h, na dependência do Bar Snipe. 
A premiação do evento será as 17:30h , nas dependências da Escola de Vela Barra Limpa 
 
6- INSTRUÇÕES DE REGATAS 
Estarão disponíveis na Secretaria do evento a partir do dia 02/11/18 
 
7- Local  
Sede do evento: Clube dos Jangadeiros, sito a rua Ernesto Paiva ,139 Bairro Tristeza 
 
8- PERCURSOS 
Os percursos serão trapezoidais ou barla sota, conforme descritos nas IR 
 
9- PONTUAÇÃO 
É requerido que 3 (três) sejam completadas para validar a serie, com os seguintes descartes: 
a) Quando menos de 5 (cinco) regatas forem completadas, a pontuação do barco na serie será a 

soma de suas pontuações em cada regata 
b) Quando 5 (cinco) ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco será a soma de 

suas pontuações em cada regata, excluindo se seu pior resultado. 
 
10- PREMIAÇÃO 

         Standard                                  Radial                           4.7 

1º ao 5º lugar geral                       1º ao 5º lugar geral            1º ao 5º lugar geral 

1º Sub 19                                      1º Sub 17 masculino          1º Sub 16 masculino 

1º Sub 21                                      1º Sub 17 feminino             1º Sub 16 feminino 

1º Pré máster                                1º-2º  Sub 19 masculino    1º Sub 18 masculino 

1º Master                                       1º Sub 19 feminino            1º Sub 18 feminino 

1º Grand Master                           1º Pré máster masculino 

                                                      1º Master Masculino      

                                                      1º Grand Master   

                                                      1º Great Gran Master 

 
11- ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
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 serie de regatas e seus antecedentes, durante ou 
depois do evento ser finalizado. 
 
12- INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Secretario da ABCL José Carlos Reis (41) 99966-5246 
Capitão da Flotilha Guilherme Perez (51) 99662 7800 
Secretaria do evento Claudia (51) 3094.5764  



 

Ficha de Inscrição 

40º Campeonato Sul Brasileiro da Classe Laser 2018 

Classe: Standard (     )         Classe: 4.7 (     )            Classe: Radial  (    ) 

Numeral:  Standard:                                Radial                                4.7                

Nome do Timoneiro:  

Valor do Pagamento: R$                         Data de pagamento:  

Categoria:                                                                  WORLD SAILING:  BRA______ 

Sigla do Clube:                           Patrocinador: 

Data de nascimento:    

Município de nascimento:    

E-mail :   

Endereço :  

Bairro:                                                                    Cidade:   

CEP:                                                          UF:                                                

Telefone residencial : (        ) 

Telefone celular : (       )  

Operadora do celular : (    ) TIM; (     )Claro;  (      )Vivo; (     )Oi;  (     )Nextel                                

Camisa Tamanho:  GG (     )  G  (     )  M (    )  P (    )  Baby look  (    ) 

Valor do Pagamento R$                           Data do pagamento     

 Taxa de inscrição 

Até     30/09/18            R$ 130,00 
De      01/10/18  até    21/10/10  R$ 150,00 
De      22/10/18  até    02/11/18  R$ 180,00 
 
Dados para depósito bancário 
Banco do Brasil Agencia 2822-3 
Conta nº 4004-5 
CNPJ 92.925.429/0001-08 
Favorecido Clube dos Jangadeiros 

Enviar a cópia do depósito bancário e da Ficha de inscrição por e-mail 
para:alohareiscwb@terra.com.br     e   esportiva@jangadeiros.com.br 

Um evento R$200,00 (até o dia 19/01/2015) 

Dois eventos R$250,00 (até o dia 19/01/2015) 
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