WINDFASTIVAL 2017
SLALOM
11 e 12 de novembro

AVISO DE REGATAS – (AR)
1. REGRAS e LOCAL:
1.1.
1.2.

A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de
Regata à Vela 2017-2020 (RRV), REGRAS DA CLASSE E ESTE AR.
Local será a WIND & SUP Floripa localizada dentro do Praia Mole Hotel lado da lagoa da
Conceição em Florianópolis.

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
2.1.

2.2.

A regata será aberta às classes Slalom Open, Slalom Sport e Fórmula Slalom e válida pela
segunda etapa de um total de 3 etapas.
Elegibilidade:
Slalom Open – velejadores experientes

Slalom Sport –Velejadores que não se sentem capacitados a participar da
categoria Open
Fórmula Slalon – Velejadores que possuem material de Formula Experience e
Fórmula Windsurf e tem a vontade de correr de slalom com estes materiais.
START RACE – Velejadores adultos ou crianças que estão aprendendo a velejar e
querem participar do evento. As regatas serão na frente da Wind & SUP Floripa e
pode participar com qualquer equipamento.
As INSCRIÇÕES poderão
ser
feitas
antecipadas
através
do
site
(www.paradaesportiva.com) selecionando o cartaz do evento até sexta-feira dia 10 de
novembro no valor de 80,00 reais ( já incluso TX de comodidade).
Após o dia 10 de novembro somente no local da prova no valor de 100,00 reais até as
12:00 do sábado dia 11 de novembro de 2017.
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3 PREMIAÇÃO
3.1. Serão premiados os 3 primeiros geral das categorias Open, Sport, Start Race e
Fórmula.
3.2

E as subcategorias serão premiados os 1 primeiros, são elas,: Gran master
Open/Sport, Master Open/Sport, Senior Open/Sport, Feminino Sport e Junior Sport
(subcategorias somente serão premiadas tendo no mínimo 3 inscritos)

4. PROGRAMAÇÃO:
Dia 11/11 – sábado – velejadores a disposição da CR as 12:00hs
Dia 12/11 – domingo – Inicio das largadas a partir das 11hs00min
TERCEIRA ETAPA – 25 e 26 de novembro

OBS - Toda comunicação oficial sera feita na sede do evento.
4.LOCAL e PERCURSO:
Local – Lagoa da Conceição (Grande) tendo como sede do evento o Clube de Vela WIND &
SUP Floripa localizado dentro do Praia Mole Hotel.
Percurso- Slalom entre boias podendo ser montado de duas formas oito entre duas boias e
ou M entre 5 boias, a CR avisará o percurso com bandeiras e estará fixado no quadro oficial
de regatas, na sede do evento.
5. PONTUAÇÃO:
5.1 Será usado sistema linear (1,2,3,4,.........)
5.2 Será corrido um total de 12 regatas com o seguinte descartes: 4 regatas 1 descarte, 7 regatas
2 descartes e 12 regatas 3 descartes.
6. RESPONSABILIDADE:
6.1
O Clube adota as normas estabelecidas pela Portaria nº 0026/94 da Diretoria dos Portos
e Costas da Marinha do Brasil. Os competidores participam da regata a seu próprio risco.
Considere a regra 4, Decisão de Competir do livro de Regras de Regatas a vela 2017/2020. A Wind
& SUP Floripa 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.

Apoio

7. INFORMAÇÕES:
7.1

A CR – Comissão de Regata também será a CP - Comissão de Protesto.

7.2
Wind & SUP Floripa – (Neves) nevesfloripa@yahoo.com.br (48)99982 0901 ou Paulo
Barra (48) 9104 6655.
7.3 HOSPEDAGEM – O PRAIA MOLE HOTEL oferece desconto para os velejadores contato com
Reservas (xx48)3239-7500 e dizer que vem para o campeonato de windsurf
https://www.praiamole.com.br/
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