AVISO DE REGATA

A FPVRC-ITC “Flotilha Paraná de Vela Rádio Controlada – International Team Curitiba” tem o
grande prazer de convidar os Comandantes das flotilhas afiliados à ABVRC a participarem do
Campeonato Paranaense de 2016 de Vela Rádio Controlada da Classe RG65.
A competição estará sendo realizada em duas etapas distintas, sendo a primeira em
23/07/2016, conforme o respectivo Aviso de Regata, e esta segunda e última, conforme
informações a seguir.
Venham participar conosco!

EVENTO: Segunda e Última Etapa do Campeonato Paranaense de 2016
CLASSE: RG65
DATA: Dia 24 de setembro de 2016
LOCAL: Curitiba - PR - Brasil
SEDE: Lago do Parque Bacacheri
ORGANIZAÇÃO e COORDENAÇÃO: FPVRC-ITC “Flotilha Paraná de Vela Rádio Controlada –
International Team Curitiba”
SUPERVISÃO: ABVRC – Associação Brasileira de Veleiros Rádio Controlados;
INSCRIÇÕES: Para que o evento seja organizado adequadamente é de fundamental
importância que as inscrições sejam realizadas com o máximo de antecipação possível e da
seguinte forma:
a) Deverão ser realizadas através do site da FPVRC-ITC
www.rg65curitiba.com.br/paranaense2016.inscrições até o dia 15/07/2016 e somente serão
validadas mediante o pagamento da respectiva taxa;
b) O valor da taxa de inscrição é R$ 80,00 (oitenta reais);
d) O pagamento da taxa deverá ser através de depósito bancário na seguinte conta:
Titular:
CPF:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

ODENIR PEREIRA DA SILVA
168.520.879-72
BANCO DO BRASIL
1243-2
13477-5

e) Para efeitos de controle dos pagamentos, ao efetuar o depósito o velejador deverá
acrescentar no valor uma quantia em centavos correspondente ao seu numeral de vela
conforme exemplo: BRA-133 = R$ 351,33 ;
f) O comprovante do depósito deverá ser encaminhado via e-mail para
odenir.pereira@hotmail.com ou para WhatsApp 04199678889 ;

PROGRAMAÇÃO DE REGATA:
a) 09:30h/10:30h – Confirmações das Inscrições; Verificação e Medição dos barcos; Reunião
de comandantes; Apresentação da Comissão de Regata e Juría; Esclarecimentos das instruções
de regata; Percursos; e Demais assuntos pertinentes.
b) 10:30h – Início de procedimento e largada da primeira bateria e das demais subsequentes.
c) 16:45h – Limite para início do procedimento de largada da última bateria.
d) 17:00h – Cerimônia de Premiação e Encerramento.
Obs.: Os períodos de interrupções das baterias das regatas para o almoço serão estabelecidos
pelas respectivas Comissões de Regata e serão definidos de acordo com a conveniência.
REGRAS: Os Eventos serão disputados e regidos pelas Regras de Regatas à Vela, a saber:
a) ISAF/RSD (International Sailing Federation / Radio Sail Division) 2013-2016 (Apêndice E).
b) Regras da Classe RG 65
c) Instrução de Regata e suas atualizações.
ELEGIBILIDADE: Os requisitos de elegibilidade para os competidores são:
a) Ser velejador de um clube, associação ou flotilha filiada à ABVRC;
b) Estar em dia com a sua associação e a ABRVC;
c) Ter pago a taxa de inscrição para a competição; e
d) Que seus barcos e respectivos equipamentos estejam de acordo com as regras da classe
RG65.
SISTEMA DE PONTUAÇÃO: Será utilizado o Sistema de Pontuação Linear do Apêndice “A” das
Regras de Regata da ISAF/ RSD 2013-2016 com os seguintes critérios de descartes:
a) Após 4 regatas – 1 descarte
b) Após 8 regatas – 2 descartes
c) Após 16 regatas – 3 descartes
d) Após 24 regatas – 4 descartes
e) Daí em diante a cada 8 regatas realizadas se fará 1 descarte.
TEMPO LIMITE DAS BATERIAS: O tempo limite para cada bateria é de vinte 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
quatro 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). Em
função das condições da regata (tamanho da raia e condições de vento) a juría poderá
aumentar este tempo limite de quatro minutos para melhor adequá-lo às condições. Todavia,
esta mudança deverá ser feita antes da largada de uma bateria e nunca com a prova em
andamento.
INSTRUÇÕES DE REGATA: As Instruções de Regata estarão disponíveis para os competidores
até a véspera da regata.

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 de RÁDIO: Os barcos deverão estar equipados com rádios digitais que operem
na faixa de 2,4GHz. Para uso de outras frequências, deve-se entrar em contato com
antecedência mínima de quinze dias com a coordenação do evento para receber as devidas
instruções.
PRÊMIAÇÃO: Embora esta competição seja considerada como a segunda das duas etapas do
Campeonato Paranaense de 2016 de Vela RC da Classe RG65, os três primeiros colocados dela
serão condecorados pelo resultado final da respectiva etapa, sendo também condecorados
também os cinco primeiros colocados na classificação geral pela somatória das pontuações das
duas etapas correspondentes ao campeonato.
ESTADIA: Consultar a Coordenação do Evento
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Para esclarecimentos e dúvidas entrar em contato com os
coordenadores do evento:
Odenir P. da Silva / Comodoro FPVRC / +55 41 9967 8889 / odenir.pereira@hotmail.com
Pedro Stier / Coordenar Classe RG 65 / +55 41 9684 8860 / stier@terra.com.br

