XXXVI Campeonato Brasileiro de Ranger 22
Rio Yacht Club – Niterói, RJ
24 e 25 de setembro e 01 de outubro de 2016

Aviso de Regata

1.

REGRAS

O Campeonato será regido pelas regras, como definidas nas Regras de Regata a Vela.
2.

PROPAGANDA

Categoria C. Ver Regulamento 20 da ISAF.
3.

ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
3.1. A regata será aberta aos barcos da classe Ranger 22’.
3.2. Os barcos elegíveis poderão se inscrever preenchendo o formulário disponível na Secretaria do Rio Yacht Club,
acompanhado das devidas taxas e demais comprovantes.

4.

TAXAS
4.1. As seguintes taxas são requeridas:


Taxa de Inscrição: R$200,00 por barco. Os barcos da EFOMM e Escola Naval são isentos da taxa de inscrição.



Os competidores deverão estar em dia com o pagamento das taxas da ABCR22 e da sua Federação Estadual relativos
ao ano de 2016.

4.2. O pagamento das taxas poderá ser feito no ato da inscrição na Secretaria do RYC.
5.

PROGRAMA
5.1. Registro: Secretaria do Rio Yacht Club, dia 24/09/2016, das 09:00 às 12:00.
5.2. Reunião de Comandantes: dia 24/09/2016, às 11:30 no RYC
5.3. Dias de competição: 24 e 25 de setembro e 01 de outubro de 2016.
5.4. Número de regatas programadas: seis regatas
5.5. O horário programado para o sinal de atenção das regatas será às 13:00.
5.6. No dia 01/10 não será dado sinal de atenção para regatas após às 16:00.

6.

MEDIÇÃO
6.1. Todas as velas usadas em regata devem possuir carimbo ou assinatura que atestem a sua medição.

7.

INSTRUÇÕES DE REGATA
7.1. As Instruções de Regata estarão disponíveis até as 09:00h do dia 23/09/2016 na Secretaria do RYC ou no site
http://rycsailing.com.br

8.

LOCAL
8.1. s regatas serão realizadas na Baia de Guanabara, preferencialmente na enseada de São Francisco.
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9.

PERCURSOS
 Barla sota 4 pernas
 Barla sota 5 pernas
 Barla sota 6 pernas
 Triangulo com 5 Pernas
 Triangulo com 6 Pernas

10. PONTUAÇÃO
10.1 É requerido que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série.
10.2 Quando 3 (três) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações em cada regata.
10.3 Quando de 4 (quatro) a 6 (seis) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações em
cada regata, excluindo-se seu pior resultado.
11 RESTRIÇÕES À RETIRADA DOS BARCOS E LOCAL DE PERMANÊNCIA
11.1 Os barcos não deverão ser retirados da água entre os dias 23 e 24 de setembro, exceto com a permissão da e nos termos
previamente autorizados por escrito pela Comissão de Regata.
11.2 Os barcos deverão pernoitar no cais do RYC ou em outro local determinado pela Organização do Campeonato entre os dias 23
e 24 de setembro.
12 COMUNICAÇÃO POR RÁDIO
Um barco não poderá fazer transmissões por rádio enquanto estiver em regata, nem receber comunicações não disponíveis para
todos os barcos. Esta restrição se aplica também a telefones móveis.
13 PRÊMIOS
A cerimônia de premiação será realizada logo após as regatas do dia 01/10,
Prêmios serão concedidos como segue:


Troféu transitório “Tunico Ribeiro” para o Campeão na classificação geral



Troféu transitório “Hamilcar Veiga” para o Barco Timoneado pelo seu Proprietário melhor colocado na classificação geral



Três primeiros colocados na classificação geral



Três primeiros colocados na Categoria “B”



Três primeiros colocados na categoria “C”

14 ASSEMBLÉIA DA ABCR22
A Assembléia Anual da ABCR22 será realizada na sede do RYC no dia 25/09/2016, às 10:00 hs.
15 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade. Considere a regra 4, Decisão de Competir. A
autoridade organizadora e indivíduos envolvidos com a organização das regatas, não aceitarão quaisquer responsabilidade por
perdas e danos materiais, físicos ou morte, que possam ocorrer a pessoas ou propriedades relacionadas diretamente com a série de
regatas, tanto em terra quanto a bordo, como conseqüência da participação no evento.
16 INFORMAÇÕES
Para maiores informações entrar em contato com:
Rio Yacht Club – Estrada Leopoldo Fróes, 418 - São Francisco, Niterói – RJ
Telefones: + 55 (21) 2610-5810
Site: http://rycsailing.com.br
Email: ryc@oi.com.br
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