COPA ADMAR GONZAGA
LAGOA DA CONCEIÇÃO – MONOTIPOS
Válida para o ranking norte catarinense de monotipos 2017
21 E 22 DE OUTUBRO DE 2017
REALIZAÇÃO: WIND & SUP Floripa e PRAIA MOLE HOTEL
REGRAS: A regata será disputada segundo as regras da ISAF 2017/2020. O
evento será de 2 dias sábado e domingo. As regatas de sábado serão usadas
para o ranking Norte do Estado 2017 como sendo a 11ª etapa .
O evento será validado com no mínimo de uma regata realizada da série.
A Copa Admar Gonzaga terá no Maximo 5 regatas (3 Sábado e 2 Domingo e
regatas em atrazo).
HOSPEDAGEM : O PRAIA MOLE HOTEL esta com uma promoção nas diárias
para os participantes da Copa Admar Gonzaga. Entre em contato com
(reservas@praiamole.com.br) ou fone (xx48) 3239 7500. E diga que estará
participando do evento.
valores especiais para hospedagem dos competidores da Copa Admar Gonzaga
Categoria Standartd
Hospedagem em apto individual (SGL) - R$ 140,00 com café da manhã incluído
Hospedagem em apto duplo (DBL) - R$ 160,00 - R$ 80,00 por pessoa em apto dbl
com café da manhã
Hospedagem em apto triplo (TPL) - R$ 240,00 - R$ 80,00 por pessoa em apto tpl
com café da manhã
Cabana de 1 quarto
Hospedagem para 1 pessoas ou 2 pessoas - R$ 200,00 diária com café da manhã Preço para 1 pessoa R$ 200,00 e Preço por pessoa em acomodação dbl - R$ 100,00

CLASSES:
Multicasco (HC16, Dinocat, Supercat, Acat, etc…).
Especial 1 (Holder, Magnum 422, Hobie 3.9, Byte, Mistral, etc…) monocasco com
uma vela. Menos laser e Dingue
Especial 2 (Oday12, Laser Vago, Day Sailer, 420, 470, Snipe, etc)monocasco com
duas velas – menos o Snipe
HC14
SNIPE
Laser (todos Stander, radial e 4.7)
DINGUE
Shellback
Optimist (Veterano Geral, 1ºFeminino, Estreante Geral e 1º Feminino )
Windsurf (Fórmula Windsurf)
PERCURSO: Estará exposto no quadro de avisos do evento e explicado na
reunião de comandantes antes das regatas de Sábado. OBS – o tipo de percurso
será escolhido no dia conforme a direção do vento.
PREMIAÇÃO: Serão premiados os 3 primeiros colocados gerais de cada classe
da COPA ADMAR GONZAGA desde que tenha 4 ou mais inscritos. Caso tenha
menos será premiado apenas o primeiro colocado. A Classe Optimist será
preimiado Veteranos e Estreantes bem como o 1º Feminino. As classes Dingue e
Snipe tendo 4 ou mais também serão premiados separados. A classe Laser será
premiada os 3 primeiros geral e o 1º do Stander, radial e 4.7
A cerimônia de premiação será logo após as regatas de Domingo.
INSCRIÇÕES:
Barco com 1 tripulante R$ 60,00
Barco com 2 tripulantes R$80,00
Inscrições pelo portal (PARADAESPORTIVA / https://paradaesportiva.com)
clicando no cartaz do evento
Os valores acima são somente pelo portal na internet que estará aberta até quinta
feira dia 19 de outubro de 2017
Depois somente na sede do evento até Sábado dia 21até as 11:00hs no valor de:
Barco com 1 tripulante R$ 80,00
Barco com 2 tripulantes R$100,00
Acompanhantes que queiram participar da confraternização (sábado depois das
regatas) a tx de participação será de R$15,00 e poderá ser feita no sábado até as
12:00hs .

Importante: não serão aceitas inscrições de embarcações sem numeral na
vela.
LARGADA: 13:00HS no Sábado e 12:00hs no domingo, não será dado largada
após as 16:30hs de domingo.
A ordem de largada estará exposta no quadro de avisos.
PROCEDIMENTO DE LARGADA:
SINAL

BANDEIRA E SINAL SONORO

Atenção

TEMPO
5 Minutos

Sobe a Bandeira Amarela
e um Sinal Sonoro (BUZINA)
Preparação

1 ( um ) Minuto

4 Minutos
Sobe a Bandeira Papa
e um Sinal Sonoro (BUZINA)
Bandeira Papa Arriada e um Sinal
Sonoro (BUZINA)

Largada

1 Minuto
0 Minutos

Bandeira Amarela Arriada
e um Sinal Sonoro (BUZINA)
Chamada Individual: Se algum barco largar prematuramente, a Comissão de
Regatas, logo após o sinal de partida, subirá a Bandeira

X-Ray com

um sinal sonoro. O barco que queimar a largada deverá retornar e partir
novamente.
Chamada Geral: Se a Comissão de Regatas não conseguir anotar todos os
barcos que partiram prematuramente, ou por algum erro no procedimento de
partida, a Comissão de Regatas pode subir a bandeira 1ª Substituta

com dois sinais sonoros, logo após o sinal de partida, cancelando
a largada.
PROGRAMAÇÃO: Sábado 11:30 – Reunião com os velejadores
13:00 – Largada das Regatas (programação 3)
17:00 – Confraternização
Domingo 12:00 – Largada das Regatas (programação 2 e em
atraso)
EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS: Cabo de desvirar para multicascos, cabo de
reboque e colete salva-vidas para todos.
RESPONSABILIDADES: Os organizadores do evento, não se responsabilizam
por danos físicos nos tripulantes dos barcos, e danos materiais nos barcos
participantes, que devem se enquadrar nas normas da Diretoria dos Portos e
Costas do Ministério da Marinha, sendo que a responsabilidade pela decisão de
participar da regata e ou de continuar na regata pertence exclusivamente ao
competidor.

É OBRIGATÓRIO O USO DE COLETE SALVA-VIDAS.

