
AVISO DE REGATA 
EVENTOS: I Copa Sul Brasileira da Classe IOM (que também será 

valida como II Campeonato Catarinense da Classe IOM) 

 
CLUBE DE VELA RADIO CONTROLADA DA LAGOA PEQUENA 

 
Travessa da Benção, 211A, Rio Tavares, Florianópolis, SC 

 
DATAS: 17 e 18 de agosto de 2013. 

 
Organização e Coordenação dos Eventos. 

Clube de Vela Radio Controlada da Lagoa Pequena. 

 
Supervisão: 

Associação Brasileira de Vela Rádio Controlada (ABVRC). 
Federação Brasileira de Vela e Motor (FBMV). 

Associação Brasileira da Classe 1 metro (ABC IOM). 

 
1 - REGRAS: 
1.1 O Evento será disputado e regido pelas Regras de Regatas à Vela da ISAF 2013-
2016, regras da Classe IOM, HMS 2007 versão 2.2. 
 

2-ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
2.1 Os velejadores devem estar registrados, em dia com as taxas do clube ou associação 
ao qual pertencem e com a federação de vela correspondente. 

 
3-TAXAS 
3.1 O pagamento da inscrição deverá ser via depósito bancário na conta abaixo: 

 
Banco Itaú S.A. 
Paulo R. Cabral 
Agência: 5432 
Conta corrente: 07298-0 
CPF: 506.720.887-20 

 
Os valores seguem abaixo: 
Até 30/07/2013................R$100,00 (cem reais). 
Até 15/08/2013................R$120,00 (cento e vinte reais). 
 
2.2 Após esta data só serão aceitas inscrições em dinheiro (R$140,00) no local do evento. 



 
2.3 A organização do evento, não aceitará comprovantes de depósito como pagamento, 
que ainda não tenham sido compensados até a data de inicio do campeonato. 
 
2.4 O velejador deverá acrescer ao valor da inscrição os centavos correspondentes ao 
seu numeral (exemplo: R$120,54). 
 
Enviar confirmação para o e-mail: paulocabral@uol.com.br 

 
3 - PROGRAMA: 
Dia 17/08/2013 (sábado) 
08:00 h – Raia livre, recepção dos velejadores, confirmação de inscrições, apresentação 
do Certificado de Medição. 
10:00 h – Reunião de comandantes. 
10:40 h – Início das regatas do dia. 
12:30 h – Parada para o almoço. 
13:30 h – Reinicio das regatas. 
16:30 h – Inicio do procedimento para a largada da ultima regata do dia. 
 
Dia 18/08/2013 (domingo) 
09:00 h - Início das regatas do dia. 
12:00 h – Parada para almoço. 
13:00 h – Reinicio das regatas. 
16:00 h – Inicio do procedimento para a largada da ultima regata do campeonato 
16:30 h – Encerramento com entrega de troféus aos 5 (cinco) primeiros colocados. 
 
3.1 O horário dos almoços dos dias 17 e 18 de agosto poderão ser alterados a critério da 
comissão de regatas. 

 
4-INSTRUÇÕES DE REGATA: 
4.1 As Instruções de Regata estarão disponíveis aos competidores no site do evento, a 
partir do dia 12/08. 

 
5- PONTUAÇÃO 
5.1 – Não haverá número mínimo de baterias a cumprir. 
5.2 - Será realizado o máximo possível de baterias. 

 
6 – DESCARTES: 
1 a 4 - baterias completadas: 1 descarte. 
5 a 9 - baterias completadas: 2 descartes. 
10 a 18 - baterias completadas: 3 descartes. 
19 a 27 - baterias completadas: 4 descartes. 
28 a 36 - baterias completadas: 5 descartes . 
E assim por diante. 

 
7-PRÊMIOS: 
7.1-Serão premiados os cinco primeiros colocados. 



 
8 - FREQUÊNCIAS: 
8.1 - Será adotado o sistema de Frequência Preferencial (mas não exclusiva) determinada 
pela comissão organizadora. Cada participante deverá apresentar três alternativas de 
frequência. A comissão organizadora poderá solicitar a troca de Frequência de um 
determinado barco, dentre aquelas apresentadas por ocasião da inscrição. 
 
8.2 - Os barcos que operam na faixa de 2,4GHz estão dispensados de apresentar 
Frequências alternativa. 
 
 


