XLVº CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE HOBIE CAT 14 E 16
06 a 09 de março de 2019
Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha
Florianópolis – Santa Catarina

AVISO DE REGATAS
1. REGRAS:
1.1
O evento será regido pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata à Vela
2017-2020 (RRV).
1.2
Em todas as regras que se aplicam a este campeonato:
1.2.1 O termo “equipe de apoio” significa técnicos, chefes de equipe e outras pessoas de
apoio.
1.2.2 [DP] significa uma regra para a qual a punição é à discrição da Comissão de Protestos,
podendo ser menor que uma desclassificação;
1.2.3 [SP] significa uma regra para a qual uma penalidade padrão pode ser aplicada pela
Comissão de Regatas, Comitê Técnico sem uma audiência ou uma punição
discricionária aplicada pela Comissão de Protesto com uma audiência;
1.2.4 [NP] significa uma regra que não será motivo de protesto por um barco. Isso modifica a
RRV 60.1(a).
1.3
As regras de regata Sinal Recon, 44.1 e 62.2 são alteradas, respectivamente: tempos para sinalizar em
terra, voltas de punição e modificação de prazo.. As alterações serão detalhadas nas Instruções de
Regata.
2. [DP] PROPAGANDA:
2.1
Os competidores poderão ser requeridos a portar propaganda no casco, determinada e fornecida pela
organização.
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
3.1
O campeonato é aberto a velejadores da classe Hobie Cat que estejam regulares com a ABCHC 2019,
devendo seu nome constar da listagem do site oficial da ABCHC, exceto o caso do “proeiro avulso”,
que neste caso não precisa constar da referida listagem.
3.2
Menores de idade somente serão admitidos no evento mediante autorização escrita e específica por
parte de pelo menos um dos pais e/ou responsável.
3.3
As inscrições deverão ser realizadas via site da ABCHC até o dia 01/03/2019, por meio de
preenchimento de formulário, geração e pagamento do boleto correspondente obtido diretamente no
site da ABCHC, www.abchc.com.br. Após 01/03/2019 as inscrições somente serão recebidas na
secretaria do evento, localizada na sede Jurerê do ICSC, no dia 06/03/2019, mediante o
preenchimento da ficha de inscrição e pagamento da taxa conforme o item 4.1.
4. TAXA DE INSCRIÇÃO:
4.1

Por barco:
PRAZO

HC14

HC16

Até 31 de janeiro de 2019

R$ 100,00

R$ 200,00

De 01 de fevereiro até 06 de março de 2019

R$ 200,00

R$ 300,00

5. PROGRAMA:
5.1
Inscrições e Pesagem:
06/03
quarta-feira
5.2
Dias de regata:
07/03
quinta-feira
08/03
sexta-feira
09/03
sábado
5.3
Outras programações:

das 09:00 às 18:00.
Regatas
Regatas
Regatas

5.4
5.5

07/03

quinta-feira

08/03
09/03

sexta-feira
sábado

Assembléia da Classe – AC, no restaurante da sede Jurerê
após as regatas do dia.
Confraternização após as regatas
Cerimônia de premiação após as regatas

Estão previstas nove regatas, sendo realizadas no máximo três regatas por dia para uma classe.
O horário programado para o sinal de atenção é 12:00. Não será dado nenhum sinal de atenção após
as 15:30 de sábado, 09/03/2019.

6. INSTRUÇÕES DE REGATA:
6.1
Instruções de Regata disponíveis para os participantes a partir das 09:00 de 06/03/2019 na secretaria.
7. SEDE E ÁREA DE REGATAS:
7.1
A sede do evento será o Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, Sede Oceânica – Rod.
Tertuliano Brito Xavier, 3052, Jurerê - Florianópolis – Santa Catarina. As regatas serão disputadas na
baia de Jurerê.
8. PERCURSOS:
8.1
Serão utilizados os percursos da classe Hobie Cat a critério da Comissão de Regatas.
9. SISTEMA DE PUNIÇÃO:
9.1
Penalidades por infrações às regras de classe serão a critério da Comissão e Protestos, podendo ser
menor que uma desclassificação. A abreviatura para uma penalidade imposta sob esta instrução será
DPI.

10. [DP] INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS
10.1

Um barco ou equipamento pode ser inspecionado a qualquer tempo para verificar a adequação às
regras da classe, Aviso ou Instruções de Regata. Na água um barco pode ser instruído pela CR a se
dirigir imediatamente para uma área designada para inspeção. A medição e pesagem será encargo do
Medidor da Classe.

11. PONTUAÇÃO:
11.1
Uma regta válida é necessária para validar a série que terá os descartes como segue:
a)
até cinco regatas válidas, sem descarte.
b)
de seis a nove regatas válidas, um descarte.
12. [DP] [NP] LOCAL DE PERMANÊNCIA:
12.1
Particpantes não associados do ICSC, seus barcos e também seus acompanhantes só poderáo
entrar na sede Jurerê do ICSC a partir das 08:00 do dia 06/03/2019.
12.2

Durante o evento, os barcos deverão permanecer, obrigatóriamente na sede do evento, em locais
designados pela organização.

13. PREMIAÇÃO:
13.1 Hobie Cat 16:
Categoria
1º ao 5º Geral
1º Master
1º Gran-master
1º Duplo Gran-Master 100
1º Juventude

Idade Timoneiro em 31/12/2019
Livre
45 anos ou mais
55 anos ou mais
55 anos ou mais
Até 21 anos

Idade Proeiro
Livre
Livre
Livre
Mínimo 100 – idade do Timoneiro
Até 21 anos

13.2 Hobie Cat 14:
Categoria
1º ao 3º Geral
1º Master
1º Gran-master
1º Juventude
13.3
13.4

Idade Timoneiro em 31/12/2019
Livre
45 anos ou mais
55 anos ou mais
Até 21 anos

Em ambas as classes, para para validar/premiar uma categoria deverão estar inscritos no mínimo dois
barcos até o dia 15/02/2019.
O vencedor da última regata disputada na classe Hobie Cat 16 será premiado com o troféu
transitório/perpétuo “Antonio Pedro da Costa Filho – TOM”.

14. RESPONSABILIDADE:
14.1
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir.
O ICSC 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.
15. [DP] CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA:
15.1
Os velejadores e demais participantes não poderão largar o lixo no mar. Este material deverá ser
depositado junto aos botes de apoio da CR ou nos barcos de seus respectivos técnicos.
16. MAIORES INFORMAÇÕES:
Secretaria Náutica do ICSC
Tel/Fax: 00 55 48 3225 7799 ou 99190 5480
Email: eventosnauticos@icsc.com.br
Contatos: Lucas ou Fogaça

