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AVISO DE REGATA 

Local: Iate Clube de Guaratuba 
Guaratuba – Paraná – Brasil 
14 e 15 de março de 2020 

 

1 REGRAS 

1.1 As regatas serão regidas pelas Regras de Regata a Vela (RRV) 2017-2020 da WS e 
Regras de Condução de Campeonatos Nacionais e Internacionais (RoC) da SCIRA; 

1.2 A RRV 35 será alterada de forma que barcos que não cheguem até 20 minutos após 
o primeiro serão considerados DNF; 

1.3 As RRV 62.2 e 66 serão alteradas para reduzir o prazo de pedidos de reparação e 
reabertura de protestos no último dia de regatas; 

1.4 O Apêndice P da RRV será aplicado. 
 

2 ELEGIBILIDADE E INSCRIÇO ̃ES  

2.1  O Campeonato Paranaense de Snipe 2020 será́ aberto a todos os barcos e 
velejadores da classe Snipe que estejam em dia com sua respectiva Federação.  

2.2  Inscrições podem ser feitas preenchendo-se a Ficha Pedido de Inscrição anexa e 
enviando-a para o e-mail vela.iateguaratuba@gmail.com ou entregando-a na 
secretaria do evento no dia 14 de março.  

2.3  Os competidores deverão confirmar a inscrição na secretaria do evento no primeiro 
dia de regatas até 12:00h, mediante a apresentação dos seguintes documentos:  

- Comprovante de pagamento da inscrição no campeonato (item 3); 
-    Comprovante pagamento da anuidade junto a sua Federação. 

 

3 TAXA DE INSCRIÇA ̃O 
O valor da inscrição do Campeonato Paranaense de Snipe 2020 é de R$150,00. O 

pagamento da taxa deverá ser feito na secretaria náutica do ICG em Guaratuba ou na 
secretaria em Curitiba. Cópia do recibo deve ser entregue no Departamento de Vela 
quando da entrega da Ficha de Inscrição. 
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4 PROGRAMA 
 

14/03/20 - Sábado 

9:30 – 12:00 Confirmação de inscrição 

12:00 Reunião dos tripulantes 

13:30 Regatas do dia 

15/03/20 - Domingo 
13:00 Regatas do dia 

17:00 Premiações 

 

5 INSTRUÇÕES DE REGATA 
As Instruções de Regata estarão disponíveis na Secretaria da Evento a partir das 

10:00h do primeiro dia de regatas.  
 

6 LOCAL 
Iate Clube de Guaratuba – Departamento de Vela – Rua Ponta Grossa, sem número, 

Guaratuba PR, com áreas de regata na baía de Guaratuba. 
 

7 PERCURSOS  
Os percursos serão os oficias da classe Snipe conforme publicados no livro de regras 

atual da classe e Site da SCIRA (Barla-Sota, Olímpico e Triangular), com chegada em 
contravento ou em popa.  

 

8 PONTUAÇÃO 

 8.1 A pontuação será feita por pontos perdidos (sistema linear), correspondentes à 
classificação por regata seguindo as Regras de Regata a Vela 2017-2010.  

A. Quando até 4 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será́ 
a soma de suas pontuações em cada regata.  

B. Quando 5 ou mais regatas forem realizadas, a pontuação do barco na série será́ 
a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado.  

8.2 O campeonato será́ realizado com até 6 (seis) regatas, sendo requerido que 2 (duas) 
regatas sejam completadas para que se constitua a série.  

 

9 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a Regra 4, 

Decisão de Competir. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade 
por danos materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas e 
seus antecedentes, durante ou depois de completado o evento.  

 

10 PREMIAÇÃO 
Serão premiados os 3 primeiros colocados gerais do Campeonato Paranaense. 
 

 



 

 

11 DIREITOS DE USO DE IMAGEM 
  Em participando em qualquer dessas regatas, qualquer velejador garante à 

organização e seus representantes designados por ela e seus patrocinadores a fazer uso 
de qualquer imagem, foto ou entrevista feita durante o período da competição, por período 
indeterminado, livres de quaisquer custos. 

 

12 AUTORIZAÇÃO PARA MENORES 
Atletas menores de idade deverão apresentar Ficha de Autorização para 

Participação de Menores (em anexo) assinada pelo responsável legal no momento da 
confirmação de inscrição. 

 

13 UTILIZAÇÃO DA RAMPA DO ICG  
A entrada de embarcações será permitida a partir do dia 7 de março de 2020, 

mediante o preenchimento do Termo de Responsabilidade Específico, e com saída no 
máximo no dia posterior ao término do evento. 
 

14 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 Diretoria do Departamento de Vela: Ercy Priscila Nascimento 

Telefone: (41) 99997‐2448 
 

Capitã de Flotilha: Paula Nascimento Choinski 
 Telefone: (41) 99114-4498 
 

Email: vela.iateguaratuba@gmail.com  
 

15 HOMOLOGAÇÃO 
Os resultados serão homologados pela Federação de Iatismo do Paraná. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

  

 Campeonato Paranaense de Snipe 2020  

   

      

Nome da Embarcação   

Numeral da Vela   

      

Timoneiro   

Data de Nascimento     ISAF ID   

Email   

Telefone   

      

Proeiro   

Data de Nascimento     ISAF ID   

Email   

Telefone   

      

1) Declaramos conhecer e respeitar as Regras Internacionais de Regata a Vela (International 
Sailing Federation) 2017/2020, as determinações da CBVela, as regras da Classe, as instruções 
de Regata, incluídas as alterações feitas pela Comissão de Regatas ou pela Comissão de 
Protesto; estando eu e meu(s)tripulante(s), assim como o barco mencionado, rigorosamente de 
acordo com a declaração agora prestada. 

2) Declaramos serem verdadeiras e únicas as informações da embarcação e da tripulação. 

     

 
 
 
  

    _________________________ 

    Assinaturas da tripulação 

      
 
  



 

 

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA MENORES 

 

Através da presente, eu, ________________________________________  

(nome do Pai ou Responsável Legal), portador (a) da carteira de identidade 

 de nº __________________________ e CPF _______________________ , autorizo o menor 

_________________________________________________________________________  

nascido (a) em ___ /___ /_____, com ______ anos de idade, portador da  

carteira de identidade nº _____________________ a participar do Campeonato Paranaense 

de Snipe a ser realizado nos dias 14 e15 de março de 2020,  

fazendo parte da tripulação do veleiro _________________________ (nome  

da embarcação). 

Guaratuba, _______________________________  

 

 

_______________________________ 
Assinatura Pai ou Representante Legal 

 
 

Observação: anexar xerox do RG (do responsável e do menor) 

 


