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1. REGRAS 

1.1. A regata será regida pelas regras tais como definidas nas Regras de Regata a Vela. 

1.2. As prescrições da Confederação Brasileira de Vela – CBVela se aplicam. 

1.3. As Regras de Regata Classe Star Internacional (Log da ISCYRA) serão aplicadas. 

2. PROPAGANDA  

2.1. Os barcos poderão ser obrigados a exibir propaganda escolhida e fornecida pela 

autoridade organizadora. 

3. ELEGIBILIDADE, INSCRIÇÕES e PESAGEM 

3.1. O campeonato é aberto para barcos da classe Star. 

3.2. Todos os competidores deverão estar quites com a anuidade da ISCYRA e da 

respectiva Federação Estadual. 

3.3. Os competidores elegíveis poderão efetuar a pré-inscrição no endereço eletrônico: 

http://www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica, até as 12h30 do dia 26 de julho de 2018.  

3.4. Para confirmar a inscrição, os competidores deverão comparecer na Secretaria 

Náutica do ICB até as 12h30 do dia 26 de julho de 2018 para assinar a ficha de inscrição. 

3.4.1. Os competidores terão as inscrições confirmadas caso cumpram com os 

critérios de elegibilidade deste evento.  

3.5. Haverá pesagem obrigatória conforme regras da classe. 

4. TAXAS  

4.1. Taxas de inscrição por embarcação: R$ 300,00 (trezentos reais). 

4.2. Dados para depósito: Banco do Brasil, Agência 0452-9, Conta Corrente: 220460-6, 

Favorecido: Iate Clube de Brasília, CNPJ: 00.018. 978/0001-80. 

4.3. O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até as 12h30 do dia 26 de julho de 

2018. Após realizar a inscrição no site e efetuar o depósito, favor enviar o comprovante 

para o e-mail: nautica.iate@iatebsb.com.br  

5. PROGRAMA DE REGATAS 

Data Horário Atividades 

26/jul 

(quinta-feira) 

9h00 até 12h00 

12h30 

13h00 

14h30 

Após as regatas 

Pesagem  

Encerramento das Inscrições 

Reunião de participantes (Espaço Gourmet da Náutica) 

Regatas 

Confraternização 

27/jul 

(sexta-feira) 
9h30 Regatas 

28/jul 

(sábado) 
9h30 Regatas 

http://www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica
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29/jul 

(domingo) 

9h30 

Após as regatas 

Regatas 

Cerimônia de Premiação e Confraternização 

5.1. Estão programadas 7 (sete) regatas para o evento. 

5.2. Poderá haver até 3 (três) regatas por dia para antecipar a programação em no máximo 

uma regata, e/ou recuperar eventuais regatas em atraso da programação. 

5.3. Nos dias 26, 27 e 28 de julho o horário limite de sinalização de partida será às 16h30. 

5.4. No dia 29 de julho o horário limite de sinalização de partida será às 13h. 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA  

6.1. As instruções de regata serão publicadas até o dia 24 de julho de 2018 e estarão 

disponíveis na Secretaria Náutica e no Quadro Oficial de Avisos do Iate Clube de Brasília. 

7. LOCAL  

7.1. O evento será realizado no Iate Clube de Brasília, SCEN Trecho 02, Conj. 04 / CEP: 

70800-120 / Brasília – DF.  

7.2. As regatas serão disputadas na Raia Norte do Lago Paranoá. 

8. PERCURSOS  

8.1. O percurso será no formato Barla-Sota. 

8.2. Os diagramas dos percursos estarão nas Instruções de Regata. 

9. SISTEMA DE PUNIÇÃO 
9.1. Será aplicado o apêndice P – Procedimentos Especiais para a Regra 42. 

9.2. A RRV 44.1 e P2.1 são alteradas substituindo-se a Punição de “duas voltas” pela 

Punição de “uma volta”. 

10. PONTUAÇÃO 

10.1. 3 (três) regatas devem ser completadas para constituir a série.  

10.2. Quando até 4 (quatro) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 

série será a soma de suas pontuações em cada regata. 

10.3. Quando 5 (cinco) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 

série será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

11. LOCAL DE PERMANÊNCIA  

11.1. Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pelo clube organizador 

do evento. 

12. COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BARCOS NA ÁGUA – RESTRIÇÕES  

12.1. Os barcos devem ser colocados na água o mais tardar às 12h do dia 26 de julho (5ª 

feira), e não deverão ser retirados da água durante todo o evento, exceto com a 

permissão nos termos previamente autorizados por escrito pela comissão de regata. 
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13. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO 

13.1. A CR usará o canal da regata VHF 78 para emitir um comunicado geral por rádio.  

13.2. Em todas as regatas a CR poderá, assim que possível, no canal da regata, informar o 

numeral, ou nome, do (s) barco (s) registrado (s) como OCS ou BFD. A ordem de 

chamada, a falha no chamado de um ou mais barcos, ou falhas na transmissão ou 

recepção deste aviso não serão motivos para um pedido de reparação, sobre a regra 

62.1 (a) do RRV 2017‐2020. 

13.3. Exceto em emergência, um barco não poderá fazer transmissões de voz ou dados 

enquanto estiver em regata, nem receber comunicações por voz ou dados não 

disponíveis para todos os barcos. 

14. PRÊMIOS  

14.1. Será oferecida premiação aos três primeiros colocados na Classificação Geral e para 

o primeiro colocado das categorias: Master, Grand Master, Exalted Grand Master e Black 

Star (barcos com numeral até 7300). 

14.2. Os prêmios não são cumulativos. 

15. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

15.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, 

Decisão de Competir. O esporte a vela por sua natureza é um esporte imprevisível e 

desta forma envolve risco. Por participar do evento, cada competidor e equipe de apoio 

concorda que: 

a. Estão cientes do risco inerente envolvido no esporte e aceitam a 

responsabilidade de expor a si mesmos, sua tripulação e barco a tal risco enquanto 

tomando parte no evento; 

b. Eles são responsáveis pela sua segurança, de suas tripulações, do barco e 

suas outras propriedades enquanto em água ou em terra; 

c. Eles aceitam a responsabilidade por qualquer prejuízo, dano ou perda até a 

extensão causada por suas ações ou omissões; 

d. O fornecimento de uma equipe de comissão de regata, barcos de segurança, 

árbitros, outros oficiais e voluntários pela organização não isenta os competidores de 

suas próprias responsabilidades; 

e. A cobertura de um barco de segurança para esta tarefa, particularmente em 

extremas condições de tempo, será conforme possa ser viável nestas circunstâncias. 

f. 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. 
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COMPLEMENTO  

SUGESTÃO DE HOTÉIS PRÓXIMO AO IATE CLUBE DE BRASÍLIA 

Hotel   Contato  Site  
Distância até o 

Clube  

Hotel Vila 
Planalto 

(61)3306-2771 ou (61) 98619-2525                                    
Eva                            

hotelvp@hotmail.com 

http://www.hotelvilaplanalto.co
m.br 

Aprox. 4  km 

Bay Park Resort 
Hotel 

 (61)3962-0623                                                      
Val                                               

baypark@baypark.com.br 

http://www.baypark.com.br/  Aprox. 4 Km 

Hotel Grand 
Mercure 

(61)3424-2000                                                                                                                      
Ana Hofmann                                                                                                             

h3632-re@accor.com.br 

https://www.accorhotels.com/p
t/hotel-3632-grand-mercure-

brasilia-eixo-
monumental/index.shtml 

Aprox. 5,5 Km 

Hotel  Culinnan 
(61)3433-3878                                                              
Lorena Batista                                                           

reservas@hplus.com.br 

https://www.hplus.com.br/hote
is/cullinan-hplus-
premium/ohotel/ 

Aprox. 5,5 Km  

Hotel Athos 
Bulcão 

(61)3433-3878                                                     
Lorena Batista                                                     

reservas@hplus.com.br 

https://www.hplus.com.br/hote
is/athos-bulcao-hplus-

executive/ohotel/ 

Aprox; 5,5 Km  

Royal Tulip 
Brasília 

Alvorada 

(61)3424-7081                                    
Anselmo                                                         

anselmo.santos@goldentulip.com.br 

https://www.obomdeviajar.com
.br/hotel-em-brasilia/royal-

tulip-brasilia-alvorada/ 

Aprox. 8 Km 

Golden Tulip 
Brasília 

Alvorada 

(61)3424-7081                                            
Anselmo                                                     

anselmo.santos@goldentulip.com.br 

https://www.obomdeviajar.com
.br/hotel-em-brasilia/golden-

tulip-brasilia-alvorada/ 

Aprox. 8 Km 
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