
EVENTOS:  

22/09 – Regata Monotipos Barra do Sul 
22 e 23/09 - VI Copa Brasil Marblehead 2ª etapa 

 
CLASSE: 
Marblehead 

LOCAL: 
North Center – Av. Jaraguá do Sul – Balneário Barra do Sul - SC 

DATAS: 
Dias 22 e 23 de setembro de 2018 

ORGANIZAÇÃO: 

Flotilha do CMAV e North Center 

COORDENAÇÃO: 

ABCM – Associação Brasileira da Classe Marblehead 

SUPERVISÃO: 

ABVRC – Associação Brasileira de Veleiros Rádio Controlados. 

PROGRAMAÇÃO DE REGATA: 

Estes eventos (Regata de Monotipos Barra do Sul e VI Copa Brasil 
Marblehead 2ª etapa serão disputados em dois dias consecutivos, cuja 
programação está a seguir: 

Sábado, 22 de setembro. 

Estaremos correndo uma série de regatas válidas para os dois eventos, ao final 
do dia depois de feito somatório, os três primeiros colocados serão premiados 
com troféus patrocinados pela North Center em solenidade de encerramento 
onde será servido almoço aos inscritos, encerrando desta feita a Regata de 
Monotipos Barra do Sul. 

Esta série será valida como primeira serie de regatas da 2º etapa da 
VI Copa Brasil de Marblehead. 

09h30 à 10h30 – Confirmação da inscrição, verificação da documentação, 
medição dos barcos, reunião de Comandantes, apresentação da comissão de  

REAVISO DE REGATAS 



Regata, esclarecimentos das Instruções de Regata, percursos e etc. 

10h30 – Início do procedimento e largada para a primeira bateria. 

17h30 – Limite para o início do procedimento de largada para a última 
bateria. 

Domingo, 23 de abril. 

Esta série regatas será valida como segunda serie de regatas da 2ºetapa da 
VI Copa Brasil de Marblehead. 

09h30 – Início do procedimento de largada para a primeira bateria. 

15h30 – Limite para o início do procedimento de largada para a última 
bateria. 

16h00 – Cerimônia de premiação. 

RESULTADO: 

O resultado geral da VI Copa Brasil de Marblehead será obtido através dos 
somatórios e possíveis descartes de todas as regatas corridas na primeira e 
segunda etapa, onde os cinco primeiros colocados receberão prêmios
destaques e os demais prêmios de participação. 

REGULAMENTO 

REGRAS: 

O Evento será disputado e regido pelas Regras de Regatas à Vela, a saber: 

a) ISAF/RSD (International Sailing Federation / Radio Sail Division) 
2017-2020 (Apêndice E). 

b) Regras da Classe Marblehead 

c) A Instrução de Regata e suas atualizações. 

ELEGIBILIDADE: 

VELEJADOR: 

Os requisitos de elegibilidade para competidores são os seguintes: 
Ser velejador de um clube, associação ou flotilha filiada à ABVRC,  



estar em dia com a sua associação e a ABVRC e ter pago a inscrição para o 
campeonato. 

BARCO: 

Poderão participar deste evento os barcos que estejam de acordo com as 
regras da classe Marblehead 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO: 

Será utilizado o Sistema de Pontuação Linear do Apêndice “A” das Regras 
de Regata da ISAF/ RSD 2017 - 2020 

CRITÉRIO DE DESCARTE: 

Descartes: 

Após 4 regatas – 1 descarte 

Após 8 regatas – 2 descartes 

Após 16 regatas – 3 descartes 

Após 24 regatas – 4 descartes 

E assim sucessivamente a cada 8 regatas realizadas se fará 1 descarte, 

RESULTADO FINAL DA VI COPA BRASIL DA CLASSE MARBLEHEAD 

Para eleição de classificação do evento, será levada a cabo a continuação das 
regatas desde a primeira etapa até a última, ou seja, somatória de pontos de 
todas as regatas participadas ou não, o mapa de colocações e resultado está 
contido no site do evento em: 
http://www.velarc.net/6_copa_brasil_m/ 

TEMPO LIMITE DAS BATERIAS: 

O tempo limite para cada bateria é de 20 minutos para o primeiro colocado. 
Caso nenhum barco consiga concluir o percurso dentro deste prazo a bateria 
será anulada. 

Em cada bateria, após a chegada do primeiro barco, será dado o prazo de 
quatro minutos para que os demais completem o percurso. Os barcos que 
iniciarem a bateria e não conseguirem conclui-la neste prazo serão 
considerados como DNF (Did Not Finish). Em função das condições da regata 
(tamanho da raia e condições de vento) a juría pode aumentar este tempo 
limite de quatro minutos para melhor adequá-lo às condições. 



Todavia, esta mudança deverá ser feita antes da largada de uma bateria e 
nunca com a prova em andamento. 

INSTRUÇÕES DE REGATA: 

As Instruções de Regata estarão disponíveis na véspera da regata. 

ALTERAÇÃO NAS INSTRUÇÕES DE REGATA: 

Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada antes do início de 
uma série de baterias e com antecedência suficiente. 

FREQUÊNCIAS: 

Será adotado o sistema de Freqüência Preferencial (mas não exclusiva) 
determinada pela comissão organizadora. Cada participante deverá apresentar 
três alternativas de freqüência para o caso de eventuais superposições. A 
comissão organizadora poderá solicitar a troca de freqüência de um
determinado barco, dentre aquelas apresenta das por ocasião da inscrição. Os 
barcos equipados com rádios digitais que operam na faixa de 2,4GHz estão 
dispensados de apresentar freqüências alternativas. 

INSCRIÇÕES: - As inscrições deverão ser feitas no site do evento em: 
http://www.velarc.net/6_copa_brasil_m/ informando o nome completo do 
inscrito, numeral do barco, Clube/Associação. 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

3.1- Os velejadores devem estar registrados, em dia com o clube ou
associação ao qual pertencem e a federação de vela correspondente. 

3.2 – Os barcos com os seus respectivos documentos exigidos pelas
associações e regras correspondentes. 

3.5 - O pagamento da taxa de inscrição será por depósito bancário, para: 
Wilson R Radtke Jr, Banco Bradesco, Agência 2035-4, Conta 5430-5, CPF: 
642177369-91. 

O valor da inscrição é de R$ 65,00 (Sessenta e Cinco reais) até o dia 
14 de Setembro de 2018, válida para os dois eventos e o direito de 
participação no almoço de confraternização e bebidas no dia 22/09. 



 

A inscrição poderá ser paga em espécie no dia do evento ao valor de R$ 
100,00 (Cem Reais) 

O velejador deverá acrescentar no pagamento uma quantidade em centavos 
igual ao numeral do seu barco (por exemplo: BRA 33-R$ 50,33). 

ESTADIA DOS BARCOS: 

Os barcos poderão permanecer na sede da North Center, em área fechada, 
durante a competição. 

PRÊMIOS: 

Regata de Monotipos Barra do Sul, serão premiados os três primeiros 
colocados. 

VI Copa Brasil Marblehead, serão premiados os três primeiros 
colocados. 


