
AVISO DE REGATA 

 

EVENTO: VI Campeonato Brasileiro da Classe RG65 

 
 

CLUBE DE MODELISMO ASAS DO VALE 

Rodovia Jorge Lacerda nº 4100- Gaspar - SC 

DATA: 29 a 31 de MARÇO DE 2013. 

Organização e Coordenação do Evento. 

Flotilha do Clube Asas do Vale. 

Supervisão: 

Associação Brasileira da Classe RG 65 (ABC/RG-65). 

Associação Brasileira de Vela Rádio Controlada (ABVRC). 

Federação Brasileira de Vela e Motor (FBMV). 

 

 

1 - REGRAS: 
1.1O Evento será disputado e regido pelas Regras de Regatas à Vela da 

ISAF/RSD 2013-2016, regras da Classe RG-65  

 

 
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 Os valores seguem abaixo:  

Até 28/02/2013 ........................R$220,00 (duzentos e vinte reais).  

Até  15/03/2013........................R$300,00 (trezentos reais). 



Até 22/03/2013.........................R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais). 

3.2 Após esta data só serão aceitas inscrições com pagamento da taxa 

em dinheiro no local do evento. 

3.3 O velejador deverá acrescentar ao valor da inscrição os centavos 

correspondentes ao seu numeral exemplo ( R$220,54 ).  

Ao efetuar o pagamento, favor confirmar o mesmo através de e-mail 

para tripkrinke@yahoo.com.br   

3.4- OS DEPÓSITOS DEVERÃO SER REALIZADOS NA CONTA ABAIXO: 

Banco do Brasil (001) 

Agência: 401-4  

C/C: 111696-7 

Paulo Krinke   

CPF 299.690.349-87 

3.5 - Para estrangeiros o valor correspondente é de R$220,00 

(duzentos e vinte reais), que deverão ser pagos em dinheiro no local 

do evento. 

 

4 - PROGRAMA: 

Dia 29/03/2013 

08:00 h – recepção dos velejadores,  confirmação de inscrições e 

vistoria de equipamentos. (Raia livre). 

10:00 h – reunião de comandantes. 

10:30 h – Raia livre.  



11:00 h – início do campeonato c/ largada para a 1º regata do dia. 

17:30 h – Horário limite para largada da última regata do dia.  

OBS: Não haverá parada para almoço no primeiro dia. Será oferecido 

um "break" lanche para os competidores que não estiverem em 

regata. 

 

Dia 30/03/2013 

09;00 h – início da 1º regata do dia. 

12:00 h – parada para almoço (Restaurante do Clube). 

13:00 h – reinicio das regatas. 

17:30 h –Horário limite para largada da última regata do dia. 

18:00 h – Será oferecido aos participantes e convidados um churrasco 

a beira da lagoa. 

Dia 31/03/2013 

09:00 h – início das regatas 

12:00 h – parada para almoço (Restaurante do Clube). 

13:00 h – reinicio das regatas. 

16:00 h – largada para a última regata do campeonato. 

16:30 h – COQUETEL DE Encerramento com entrega de PREMIOS. 

O HORÁRIO DE ALMOÇO DE TODOS OS DIAS, PODERÁ SER ALTERADO 

A CRITÉRIO DA COMISSÃO DE REGATAS 

 

5-INSTRUÇÕES DE REGATA:  



5.1 As Instruções de Regata estarão disponíveis aos competidores no 

ato da confirmação da inscrição.  

 

6- PONTUAÇÃO 

6.1 – NÃO HAVERA NUMERO MÍNIMO DE BATERIAS A CUMPRIR. 

           SERÁ REALIZADO O MÁXIMO POSSIVEL DE BATERIAS 

6.2 – DESCARTES: 

 

1 a 4 - baterias completadas: 0 descarte. 
5 a 9 - baterias completadas: 1 descarte. 

10 a 14 - baterias completadas: 2 descartes. 

15 a 19 - baterias completadas: 3 descartes. 

20 a 24 - baterias completadas: 4 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 freqüência. A comissão 

organizadora poderá solicitar a troca de frequência de um 

determinado barco, dentre aquelas apresentadas por ocasião da 

inscrição.  

8.2 - Os barcos equipados com rádios digitais que operam na faixa de 

2,4GHz estão dispensados de apresentar frequências alternativas.  

8.3-O uso de rádios que operam na faixa de 72 Mhz está 

terminantemente proibida. 


