ABVRC – Associação Brasileira de Vela Rádio Controlada
ABCRG65 – Associação Brasileira da Classe RG65

AVISO DE REGATA
10o CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELA RC DA CLASSE RG65

O mais importante evento anual da categoria, reunindo um grande número de competidores
nacionais e internacionais para viverem intensamente as emoções e a magia deste maravilhoso
e apaixonante esporte, colocando à prova suas habilidades técnicas timoneiras e construtivas.
Venha participar!

EVENTO: Campeonato Brasileiro de 2017 de Vela RC da Classe RG65
DATA:

Dias 07, 08, 09 e 10 de Setembro de 2017

LOCAL: Curitiba (Região Metropolitana) PR – Brasil
SEDE:

Casa da Cultura da Água, localizada às margens da Barragem
Piraquara II - Estrada da Butiatuvinha
Piraquara – PR – Brasil

ORGANIZAÇÃO: FPVRC-ITC - Flotilha Paraná de Vela Rádio Controlada – International Team Curitiba.
SUPERVISÃO e APOIO: ABCRG65 – Associação Brasileira da Classe RG65.
ABVRC - Associação Brasileira de Veleiros Rádio Controlados.
ULY – Uniõn Latinoamericana de Yatemodelismo
INSCRIÇÕES: As inscrições devem ser feitas através do site oficial do campeonato
http://www.velarc.net/xbrarg65/ e serão validadas mediante o pagamento da respectiva
taxa, conforme instruções abaixo:
a) O valor da taxa de inscrição é de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que, para pagamentos
realizados até dia 31/06/2017, haverá bonificação de R$ 50,00 (cinquenta reais). O respectivo
pagamento deve ser através de depósito na seguinte conta:
Banco: BANCO DO BRASIL
AG:
1243-2
CC:
13477-5
Titular: ODENIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 168.520.879-72
b) Para estrangeiros, e opcionalmente também para brasileiros, o valor da taxa de inscrição é de USD
165 (cento e sessenta e cinco dólares americanos), com bonificação de USD 15 (quinze dólares
americanos) para pagamentos realizados até 30/06/2017, devendo ser pago através de depósito na
seguinte conta:
Banco: PayPal
Conta: odenir.pereira@hotmail.com
c) Para efeitos de controle, cada valor de inscrição deverá estar acrescido do valor em
centavos correspondente ao respectivo numeral, conforme exemplo abaixo:
“Se depositado até 30/06/2017, o valor da taxa correspondente ao numeral BRA 33 seria R$ 450,33 ou
USD 150.33”
PROGRAMAÇÃO DE REGATA: O campeonato será disputado durante 04 (quatro) dias
consecutivos, com a seguinte programação:

a) Quinta-feira, 07 de setembro:
1. 09:00h/11:00h – Confirmação das inscrições; Distribuição de avisos, materiais e brindes;
Verificação de documentações e medição dos barcos.
2. 11:00h – Solenidade de abertura do evento.
3. 11:15h – Reunião de Comandantes para as devidas apresentações de Comissão de Regata,
Comissão de Protestos e Juría; Esclarecimentos sobre as Instruções de Regata; e demais assuntos
pertinentes ao campeonato.
4. 11:50h – Almoço.
5. 13:00h – Procedimentos de largada da primeira bateria e demais
subsequentes. 6. 17:30h – Limite para início do procedimento de largada da
última bateria.
b) Sexta-feira, 08 de setembro:
7. 09:30h – Reunião de Comandantes.
8. 10:00h – Procedimentos de largada da primeira bateria e demais
subsequentes. 9. 17:30h – Limite para o início do procedimento de largada da
última bateria.
c) Sábado, 09 de setembro:
10. 09:30h – Reunião de Comandantes.
11. 10:00h – Procedimentos de largada da primeira bateria e demais
subsequentes.
12. 17:30h – Limite para o início do procedimento de largada da última bateria.
d) Domingo, 10 de setembro:
13. 09:30h – Reunião de Comandantes.
14. 10:00h – Procedimentos de largada da primeira bateria e demais
subsequentes. 15. 13:30h – Limite para o início do procedimento de largada da
última bateria.
16. 14:00h – Almoço com Solenidade de Entrega de Premiações e Cerimônia de Encerramento.
Obs.: Todas as refeições nos horários de almoço serão servidas por conta da organização e no local do
evento, sendo que nos dias 8 e 9 os períodos de interrupções das regatas para este fim serão
estabelecidos pela Comissão de Regata e definidos de acordo com a conveniência.
REGRAS: O Evento será disputado e regido pelas:
a) Regras de Regata a Vela - ISAF/RSD (International Sailing Federation / Radio Sailing Division) 2017
- 2020 (Apêndice E);
b) Regras da Classe RG 65; e
c) Instrução de Regata e, caso ocorra(m), sua(s) atualização(ões).
ELEGIBILIDADE: Os requisitos de elegibilidade para os competidores:
a) Ser velejador de um clube, associação ou flotilha filiada à ABVRC ou, em caso de estrangeiro, ser
filiado às respectivas entidades de seu país de origem;
b) Estar em dia com a ABRVC e sua associação, e, se estrangeiro, com as respectivas entidades de
seu país de origem; e
c) Ter pago a taxa de inscrição para o campeonato.
BARCO: Poderão participar deste evento os barcos que estejam de acordo com as regras da classe RG65.
INSTRUÇÃO DE REGATA: A Instrução de Regata será disponibilizada e esclarecida durante a primeira
Reunião de Comandantes, programada para às 11:15h do dia 07/09/2017.
FREQUÊNCIAS DE RÁDIO: 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.
PRÊMIAÇÃO: Serão premiados com troféus os cinco primeiros colocados.
Obs.: O Estaleiro Skinny estará premiando também, através de sorteio entre os participantes
inscritos na competição, um veleiro Skinny RG65 de última geração, acompanhado de uma
vela A.

ESTADIA: Informações sobre hotéis e pousadas próximas à região serão disponibilizadas no site oficial do
evento.
CONTATO: Para informações e esclarecimentos, entrar em contato com a organização do evento:
Odenir Pereira da Silva
+55 41 99967 8889 =

Marlon Prestes
+55 41 99915 2111 =

odenir.pereira@hotmail.com

marlonprestes@hotmail.com

COLABORADORES E PATROCINADORES:
“SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná”, disponibilizou para a realização
deste evento a Casa da Cultura da Água, uma de suas sedes campestres usada para
atividades de educação ambiental e laser. O local é simplesmente espetacular, pois além de
estar numa região com ótimas condições de ventos, também oferece infraestrutura completa
para a realização deste tipo de evento.
“FEIP – Federação de Iatismo do Estado do Paraná”, parceira e colaboradora da FPVRCITC e que intercedeu junto à SANEPAR, em nome da FPVRC-ITC, para viabilização do local
para a realização deste evento.
“Estaleiro SKINNY”, brindará no dia do encerramento do evento, através de sorteio entre os
inscritos no campeonato, um veleiro Skinny de última geração acompanhado de uma vela A.
“Célio A. V. Souza”, amigo e entusiasta da vela RC brasileira e que disponibilizou-se
voluntariamente para a criação, organização e administração do site deste evento, além de sua
ampla duvulgação.

Curitiba, 22 de janeiro de 2017.

Odenir Pereira da Silva
Coordenador
ABCRG65 – Associação Brasileira da Classe RG65

