
                      AVISO DE REGATA  

Evento: 8º Campeonato Brasileiro  

Classe: RG 65  

Local: Clube de Modelismo Asas do Vale na cidade de GASPAR SC.  

Sede: Rodovia Jorge Lacerda nº 4100 Gaspar SC.  

Data: 18 a 20 de abril de 2015.  

Organização e Coordenação do Evento:  

Flotilha do Clube de Modelismo Asas do Vale SC.  

Apoio: Clube de Modelismo Asas do Vale.  

Supervisão: Associação Brasileira de Vela Rádio Controlada (ABVRC).  

Confederação Brasileira de Vela (CBVela). 

Programação do Evento:  

Sábado - 18/04/2015  

08:00 as 11:00 - Confirmação de inscrição, pesagem ,  verificação dos 

barcos e numerais. Não será obrigatória a documentação de registro dos 

barcos.  

11:00 - Reunião de comandante, apresentação do juiz, comissão de 

regatas, percurso, etc. 

Raia livre para treino.  

12:00 as 13:00 – Almoço 

13:00 – inicio do procedimento de largada.  

17:30 – limite para o procedimento de largada da última regata do dia.  

Domingo – 19/04/2015 

10:00 – inicio do procedimento de largada para as regatas do dia.  



 17:30 - limite para o procedimento de largada da última regata do dia. 

Parada para o almoço será decidido ao longo do dia conforme as 

condições de vento.  

Segunda Feira – 20/04/2015 

10:00 – inicio do procedimento de largada para as regatas do dia.   

17:00 – limite para o procedimento da última regata do campeonato. 

 Parada para o almoço será decidido ao longo do dia conforme as 

condições de vento.  

17:30 – premiação e confraternização entre participantes e convidados.  

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) 2013- 

2016. Incluso HMS (2007). 

ELEGIBILIDADE : 

Velejador  

a) Ser velejador de rádio controle e ter pago a inscrição para o 

campeonato.  

Barco  

a) Poderão participar deste evento somente barcos da classe RG 65 que  

estejam de acordo com as regras da classe. 

 SISTEMA DE PONTUAÇÃO:  

Será utilizado o Sistema de Pontuação Linear do Apêndice “A” das Regras 

de Regata da ISAF/ RSD 2013-2016.  

 



CRITÉRIO DE DESCARTE:  

4 - baterias completadas: 1 descarte.  

8 - baterias completadas: 2 descarte.  

16 - baterias completadas: 3 descartes.  

24 - baterias completadas: 4 descartes.  

32 - baterias completadas: 5 descartes  

E assim por diante, mais 1 descarte a cada 8 baterias realizadas. Os pontos 

referentes  a desclassificações por má conduta não podem ser 

descartados.  

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 cinco 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).  

INSTRUÇÕES DE REGATA:  

As Instruções de Regata estarão disponíveis no ato de confirmação da 

inscrição.  

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 Frequência 2.4 GHZ somente.  

INSCRIÇÕES:  

O valor da inscrição será de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) para as  



Inscrições  pagas até o dia 31/03/2015 . Após esta data o valor será de 

R$400,00 (quatrocentos reais). O pagamento da taxa de inscrição  deverá 

ser feito via depósito bancário, no Banco Bradesco para; Wilson Radtke Jr 

 AG 2035-4; CONTA CORRENTE 5430-5; CPF 642.177.369-91, para 

estrangeiros o valor é o que corresponde até o dia 31/03/2015 e deverá 

ser pago no 1º dia da competição antes das regatas em dinheiro.  

O velejador deverá acrescer ao valor da inscrição os centavos 

correspondentes ao seu numeral exemplo ( R$350,54 ), no dia do 

pagamento favor enviar sua confirmação no e-mail 

wilsonradtkejr@hotmail.com  

ESTADIA DOS BARCOS:  

Os barcos poderão permanecer no Clube Asas do Vale 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.  

PRÊMIOS:  

 Serão premiados os cinco primeiros colocados. 


