55ª Regata de Aniversário
Aratu Iate Clube
08 de outubro de 2016
Bahia – Brasil

2º AVISO DE REGATA

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA:
A Autoridade Organizadora do evento é o Aratu Iate Clube
2. LOCAL:
Sede do Evento: Aratu Iate Clube
Área de Regatas: Baía de Todos os Santos
3. REGRAS:
A regata será disputada de acordo com as regras conforme definido nas Regras de Regata
a Vela da ISAF 2013/2016
4. PROPAGANDA:
A propaganda será restrita à categoria C.
5. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
5.1 A regata será aberta a todas as classes de oceano Monocasco e Multicasco e Classes
convidadas
6. PROGRAMAÇÃO:
Sábado

08/10/2016

09:00
10:00h
13:00h
17:30h

Inicio da Feira do Rolo – AIC
Encerramento das inscrições
Largada para todas as classes de Oceano
Cerimonia de premiação na sede do AIC

07. CLASSES PARTICIPANTES















RGS A: (TMFAA >= 0,900)
RGS B: (TMFAA >= 0,820 e < 0,900)
RGS C: (TMFAA < 0,820)
RGS CRUZEIRO (Segundo enquadramento da FVOBA)
ORC
IRC
ABERTA MONOCASCO
MOCRA A (LOA >10m)
MOCRA B (LOA <=10m.)
ABERTA MULTICASCO
MINI 6,5
HPE
CLASSE CONVIDADA – WIND SURF

08. PERCURSOS

8.1 Percurso 1
RGS A e B / ORC / IRC / ABERTA MONOCASCO/ MOCRA A e B / ABERTA
MULTICASCO / HPE / MINI 6,5
Após a largada de contravento dentro da Baía de Aratu, os barcos seguirão até
uma boia VERMELHA nas imediações do fundeio do AIC, que deverá ser deixada
por BB, daí os barcos seguirão até a boia 02 do canal de aratu, que deverá ser
deixada por BE, seguindo para o poste 01 do Canal de Madre de Deus, que
deverá ser deixado por BB, seguindo para a Boia 02 do canal de Aratu , que
deverá ser deixada por BB, daí seguindo para a linha de chegada nas imediações
do farolete da Base Naval ( entrada do canal ) (respeitando na ida e na volta
TODAS as boias do Canal de Aratu e Cotegipe )
8.2 Percurso 2
RGS C / RGS CRUZEIRO
Após a largada de contravento dentro da Baía de Aratu, os barcos seguirão até
uma boia VERMELHA nas imediações do fundeio do AIC, que deverá ser deixada
por BB, daí os barcos seguirão até a boia 02 do canal de aratu, que deverá ser
deixada por BE, daí seguindo para a linha de chegada nas imediações do farolete
da Base Naval ( entrada do canal ) (respeitando na ida e na volta TODAS as
boias do Canal de Aratu e Cotegipe )

9. INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas nos clubes náuticos até o dia 07/10/16 e no
Aratu Iate Clube até as 10 hs do dia 08/10/16
 Valor da inscrição:
01 lata de leite – ( inscrição da embarcação + Comandante – com direito a 01
camisa )
Tripulantes adicionais – R$ 20,00 por tripulante
10. 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.
11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Aratu Iate Clube Secretaria –
Fone - 71 – 3216.7444
E-mail – aratuclube@uol.com.br

BONS VENTOS

