18º COPA CONESUL 1 METRO ULY - 2019
NITERÓI - BRASIL

AVISO DE REGATA

EVENTO:

18º Copa Conesul 1Metro ULY 2019.

LOCAL:

RYC - Rio Yacht Club – Niterói - RJ

DATA:

20 a 23 de junho de 2019.

ORGANIZAÇÃO: RYC - Rio Yacht Club
COORDENAÇÃO: ABC1M - Associação Brasileira da Classe 1Metro.
SUPERVISÃO: ABVRC – Associação Brasileira de Veleiros RC.
ULY - Unión Latinoamericana de Yates RC.
SEDE DO EVENTO: RYC - Rio Yacht Club
Estrada Leopoldo Fróes, 418 – São Francisco, Niterói – RJ
http://www.rycsailing.com.br/
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Direção Geral:
Michael John Causer - RYC
Operacional/Divulgação:
Célio A. V. de Souza
Juíz Geral:
Robert Wilton Swan
Oficiais de Regata:
Clinio Marcelino de Freitas
Matheus Barbosa Franco
PROGRAMAÇÃO
Este campeonato será disputado em quatro dias consecutivos:
Quarta-feira, 19 de Junho
09h00 - Raia liberada para treinos
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Quinta-feira, 20 de Junho
9h00 às 12h00 - Confirmação da inscrição, verificação da
documentação e medição dos barcos.
12h10 às 13h00 – Reunião de Comandantes, Apresentação
da Comissão de Regata, esclarecimentos das Instruções de
Regata, percursos e etc.
13h30 – Início do procedimento e largada para a primeira
bateria.
17h30 – Limite para o início do procedimento de largada para
a última bateria.
Sexta-feira, 21 de Junho
10h30 – Início do procedimento de largada para a primeira
bateria.
17h30 – Limite para o início do procedimento de largada para
a última bateria.
Sábado, 22 de Junho
10h30 – Início do procedimento de largada para a primeira
bateria.
17h30 – Limite para o início do procedimento de largada para
a última bateria.
18h30 – Churrasco de Confraternização.
Domingo, 23 de Junho
10h30 – Início do procedimento de largada para a primeira
bateria.
14h30 – Limite para o início do procedimento de largada para
a última bateria.
15h00 – Cerimônia de premiação.
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REGULAMENTO
REGRAS:
O Evento será disputado e regido pelas Regras de Regatas à Vela, a
saber:
a) World Sailing/IRSA (Radio Sailing Division) 2017-2021(Apêndice E)
b) Regras da Classe 1Metro ULY
c) A Instrução de Regata e suas atualizações.
d) HMS 2016
SISTEMA DE PONTUAÇÃO:
Será utilizado o Sistema de Pontuação Linear do Apêndice “A” das
Regras de Regata da World
Sailing/ IRSA (Radio Sailing Division) 2017-2020.
CRITÉRIO DE DESCARTE:
Descarte
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.
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.
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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 concluí-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.
ELEGIBILIDADE
VELEJADOR:
Os requisitos de elegibilidade para competidores são os seguintes: ser
velejador de um clube, associação ou flotilha filiada à autoridade
nacional, que por sua vez tenha o reconheciento da ULY, estar em dia
com a sua associação e a autoridade nacional e ter pago a inscrição
para o campeonato.
O número de participantes não será limitado
BARCO:
Poderão participar deste evento os barcos que estejam de acordo com
as regras da classe ULY.
INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de Regata estarão disponíveis no site do evento 3 dias
antes do seu início, ou ainda no dia em que o evento se inicia.
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.
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FREQUÊNCIAS
Será adotado o sistema de Frequência Preferencial (mas não
exclusiva) determinada pela comissão organizadora. Cada participante
deverá apresentar três alternativas de frequência para o caso de
eventuais superposições. A comissão organizadora poderá solicitar a
troca de frequência de um determinado barco, dentre aquelas
apresentadas por ocasião da inscrição. Os barcos equipados com
rádios digitais que operam na faixa de 2,4GHz estão dispensados de
apresentar frequências alternativas.
Em obdiência as leis brasileiras o uso de rádio que operam na faixa de
72Mhz está terminantemente proibida.
INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas exclusivamente através do site do
campeonato: http://www.velarc.net/18_sulamericano_uly/
ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
1) Os velejadores devem estar registrados, em dia com o clube ou
associação ao qual pertencem e a
federação de vela correspondente.
2) Os barcos com os seus respectivos documentos exigidos pelas
associações e regras correspondentes.
3) O prazo final para inscrições e pagamento bancário é dia 01 de
Junho de 2019.
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TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição lhe dará direito a:
- Participação no evento
- Jantar de confratenização ( Acompanhantes pagam em separado
US$25,00 por pessoa.)
O valor da taxa de inscrição será de
US$120,00 (Cento e Vinte Dólares US) se pago até o dia 01 de Abril;
US$140,00 (Cento e Quarenta Dólares US) até o dia 01 de Maio;
US$160,00 (Cento e Sessenta Dólares US) até o dia 01 de Junho, em
sendo o pagamento realizado após o dia 01 de Junho este será de de
US$180,00 (Cento e Oitenta Dolares Americanos), podendo o mesmo
ser realizado no dia de início do campeonato durante a chamada para
medição de veleiros.
Velejadores brasileiros!!!
OBS: A taxa de conversão será Dólar Oficial do dia da realização do
depósito/pagamento
O pagamento deve ser através de depósito na seguinte conta:
Banco: BANCO ITAÚ (341) AG: 6023
Conta - Corrente: 06050-9
Titular: Michael John Causer
CPF: 452.697.507-91
Para efeitos de controle, o velejador inscrito deverá acrescentar no
deposito de pagamento uma quantidade de centavos igual ao numeral
do seu barco (Ex: R$ 330,33 - este para o numeral BRA 33).
ATENÇÃO: A inscrição será validada por e-mail para
michael.causer@hotmail.com.,
informando numeral do barco e cópia do aviso do depósito bancário.
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For foreign participants it is possible to pay the registration fee via
PayPal. For both the submitted value must be provided by the e-mail
michael.causer@hotmail.com.
The entry fee of
US$ 120.00 one hundred twenty US dollars if paid until April 1;
US$ 140,00 one hundred and forty dollars if paid before May 1;
US$ 160,00 one hundred and sixty US dollars if paid until June 1;
US$ 180,00 one hundred and eighty dollars if paid after June 1, until
the beginning of the event
Para los participantes extranjeros es posible el pago de la inscripción
vía PayPal.
Para ello, el valor enviado debe ser proporcionado por el e-mail
michael.causer@hotmail.com.
US $ 120.00 (ciento veinte dólares US) si se paga hasta el 1 de abril;
US $ 140,00 (ciento cuarenta dólares US) si se paga antes del 1 de
mayo;
US $ 160,00 (ciento sesenta dólares US) si se paga hasta el 1 de
junio;
US $ 180,00 (ciento ochenta dólares US) si se paga después del 1 de
junio, hasta el comienzo del evento.
ESTADIA DOS BARCOS
Os barcos poderão permanecer no RYC - Rio Yacht Club , em área
fechada, durante a competição. Os velejadores que pretendem deixar
seus barcos no clube deverão informar sua intenção no momento da
confirmação da inscrição. Apesar da sala ser fechada e haver vigilância
no clube, a organização e o clube não se responsabilizam por
eventuais danos ou furtos.
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PREMIAÇÃO
Serão premiados os cinco primeiros colocados, e aos demais prêmio
de participação.
HOSPEDAGEM
A organização do Campeonato sugere no site oficial do evento os
hotéis próximos ao evento.
http://www.velarc.net/18_sulamericano_uly/
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