CAMPEONATO DO DISTRITO FEDERAL DE
MONOTIPOS 2016
1ª ALTERAÇÃO NAS INSTRUÇÕES DE REGATAS

 As regatas da segunda etapa da Classe Snipe, que teriam continuidade
na Raia Sul, serão realizadas no Iate Clube de Brasília / Raia Norte nos
dias 2, 5 e 6 de novembro de 2016, conforme programação abaixo:
DATA
HORA
02/11/2016 10h00
05/11/2016 14h00
06/11/2016 10h00

EVENTO
Largada das regatas do dia
Largada das regatas do dia
Largada das regatas do dia

CAMPEONATO DO DF DE MONOTIPOS 2016
INSTRUÇÕES DE REGATA

IR - INSTRUÇÕES DE REGATAS
Etapa Norte:
20, 21, 27 e 28 de agosto de 2016
ICB - Iate Clube de Brasília
Etapa Sul:
12, 13 e 15 de novembro de 2016
AABB – Associação Atlética Banco do Brasil
Regatas em atraso serão realizadas em 26 e 27 de novembro de 2016,
conforme calendário aprovado pelo Conselho de Representantes da FNB, caso
o Campeonato não seja validado nas duas primeiras etapas.

AUTORIDADES ORGANIZADORAS:
 Federação Náutica de Brasília – FNB
 Associação Atlética Banco do Brasil – AABB
 Iate Clube de Brasília - ICB
 Coordenação Regional da Classe Laser
 Flotilhas Dingue, Snipe, Finn e Star
1. REGRAS
1.1 Regras de Regata a Vela da ISAF 2013/2016;
1.2 Determinações da CBVela;
1.3 Regulamentos da FNB;
1.4 Regras da Coordenação Regional da Classe Laser e das Flotilhas Dingue,
Snipe, Finn e Star;
1.5 Instruções de Regata; e
1.6 Propaganda: este evento será classificado de acordo com o Regulamento
20 do Código de Propaganda da ISAF.
2. CLASSES CONVIDADAS
2.1. Laser, Dingue, Snipe, Finn e Star.
3. ELEGIBILIDADE
3.1. São elegíveis os velejadores que estiverem regularmente filiados em 2016
às suas respectivas flotilhas ou coordenação, desde que tais entidades
estejam regularmente filiadas à FNB;
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3.2. As filiações às flotilhas e coordenação poderão ser efetuadas diretamente
com os seus responsáveis;
3.3. Barcos que não atendam as condições de elegibilidade não poderão ser
inscritos e não poderão participar do evento;
3.4. Os tripulantes deverão estar regularmente filiados à FNB; e
3.5. A filiação à FNB poderá ser efetuada conforme orientação disponível em
www.fnb.org.br.
4. INSCRIÇÕES
As
inscrições
são
gratuitas
e
serão
realizadas
no
site
www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica (etapa norte) ou na Secretaria do
Campeonato do Clube sede.
5. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA
Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada antes das 9h do dia
em que entrará em vigor, exceto alteração no programa de regatas que será
afixada até as 20hs do dia anterior ao dia em que terá efeito.
6. COMISSÃO DE REGATAS
O presidente da Comissão de Regatas será o indicado pelo clube sede.
7. COMISSÃO DE PROTESTOS
A Comissão de Protestos será presidida pelo Sr. David Baker.
8. PROGRAMAÇÃO
DATA
20/08/2016
20/08/2016
20/08/2016
21/08/2016
27/08/2016
28/08/2016
12/11/2016
13/11/2016
15/11/2016
26/11/2016
27/11/2016

HORA
12h00
12h00
14h00
10h00
14h00
10h00
14h00
10h00
10h00
14h00
10h00

EVENTO
Encerramento das Inscrições
Reunião de Timoneiros
Largada das regatas do dia
Largada das regatas do dia
Largada das regatas do dia, exceto Dingue
Largada das regatas do dia, exceto Dingue
Largada das regatas do dia
Largada das regatas do dia
Largada das regatas do dia
Largada das regatas do dia (*)
Largada das regatas do dia (*)

Horário limite para sinal de atenção nos dias de competições:
Sábado, 17h00min; e Domingo, 12h00min.
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(*) apenas se necessário para validar o Campeonato
9. SÉRIE DE REGATAS
9.1. Está previsto um total de 14 (quatorze) regatas, sendo 8 (oito) na Etapa
Norte e 6 (seis) na Etapa Sul, para Laser, Snipe, Finn e Star;
9.2. Está previsto um total de 10 (dez) regatas, sendo 4 (quatro) na Etapa Norte
e 6 (seis) na Etapa Sul para Dingue
9.3. Serão realizadas duas regatas por dia;
9.4. Haverá descarte de 3 (três) regatas, caso sejam realizadas 12 (doze) ou
mais regatas para Laser, Snipe e Star, sendo 1 (um) descarte a partir da
12ª regata, 2 (dois) descartes a partir da 13ª regata e 3 (três) descartes
caso sejam realizadas todas as regatas previstas;
9.5. Haverá descarte de 2 (duas) regatas, caso sejam realizadas 9 (nove) ou
mais regatas para Dingue, sendo 1 (um) descarte a partir da 9ª regata e 2
(dois) descartes caso sejam realizadas todas as regatas previstas;
9.6. Na classe Finn serão computados apenas os 4 melhores resultados, sendo
esse sistema de descarte válido apenas para a etapa norte; e
9.7. O Campeonato será válido com a realização de no mínimo 3 (três) regatas,
independentemente da etapa.
10. LARGADA / PARTIDA
10.1. Check in - antes do sinal de atenção os barcos deverão passar próximos à
CR, amurados à boreste, para que seja feito o controle dos barcos
presentes na área de partida, para fins de pontuação (DNC, DNS, DNF,
etc.);
10.2. Bandeiras e sinais sonoros:
Título
Atenção
Preparação
1 minuto
Largada

Tempo
5 minutos
4 minutos
1 minuto
zero

Bandeiras e Sinais Sonoros
Sobe: Bandeira amarela -> 1 sinal sonoro
Sobe: Bandeira P, I ou Preta -> 1 sinal sonoro
Desce: Bandeira P, I ou Preta -> 1 sinal sonoro
Desce: Bandeira Amarela -> 1 sinal sonoro

10.3. A linha de largada será formada pelo alinhamento do mastro com a
bandeira da Comissão de Regatas no barco que sinaliza a partida e uma
boia na extremidade de bombordo;
10.4. Um barco que partir depois de decorridos 4 (quatro) minutos de seu sinal
de partida será considerado DNS (modifica a Regra A4);
10.5. O barco da Comissão de Regatas poderá manter a sua posição no
alinhamento de largada utilizando o motor;
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10.6. As largadas em cada regata serão independentes, conforme o seguinte:
Regra/Flotilha
Star e Finn
Snipe
Laser
Dingue

Largada
1ª
2ª
3ª
4ª

10.7. O intervalo entre as largadas será de no mínimo 5 (cinco) minutos, sendo
que o sinal de largada do primeiro grupo será o sinal de atenção para o
grupo subsequente, e assim sucessivamente; e
10.8. Os barcos dos grupos subsequentes deverão manter-se afastados da linha
de partida durante os procedimentos de largada dos grupos anteriores.
11. CHEGADA
11.1. A linha de chegada será entre o mastro onde estará desfraldada uma
bandeira azul no barco da CR e uma marca de chegada, na extremidade;
e
11.2. Sempre que a Bandeira DELTA estiver exposta na chegada significa que
haverá outra regata imediatamente em seguida.
12. PERCURSOS
12.1. As opções de percursos estão descritas no anexo;
12.2. Não antes do sinal de atenção, a Comissão de Regata deverá expor o
número do percurso e o rumo aproximado da primeira perna do percurso;
12.3. Acima de 12 nós as regatas deverão ser feitas com o percurso (anexo II)
12.4. A boia de barlavento do percurso da Classe Dingue será mais curta do que
das classes restantes, conforme indicado nos anexos.
13. MUDANÇA DA POSIÇÃO DA PRÓXIMA MARCA
13.1. Uma alteração de percurso será sinalizada antes que o primeiro iate inicie
a perna alterada, mesmo que a nova marca não esteja posicionada; e
13.2. Qualquer marca a ser contornada após a nova marca, poderá ser
reposicionada a fim de manter a configuração original do percurso.
14. LIMITES DE TEMPO
14.1. O limite de tempo para o primeiro colocado montar a primeira boia será
de 30 (trinta) minutos;
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14.2. O primeiro colocado deverá completar a regata antes de uma hora e meia
para barla-sota e 2 (duas) horas para percurso (Anexos II), a contar do
sinal de partida; e
14.3. Serão considerados DNF os iates que não chegarem no prazo de 20 (vinte)
minutos após a chegada do primeiro colocado da respectiva flotilha. Isto
modifica as regras 35, A4 e A5 (RRS 2013-2016).
15. PROTESTOS
15.1. Os protestos serão apresentados por escrito em formulário disponível nas
secretarias do Campeonato em cada etapa (ICB e AABB) e deverão ser lá
entregues até 30 (trinta) minutos após a chegada da C.R. em terra;
15.2. As audiências de protestos serão realizadas na quarta-feira seguinte à
etapa, às 19h30min, nas secretarias do Campeonato (ICB e AABB); e
15.3. Os protestantes, os protestados e testemunhas terão os numerais dos
barcos expostos nos quadros oficiais de avisos, até 30 (trinta) minutos
após expirar o prazo de entrega dos mesmos, após as regatas do dia.
16. SUBSTITUIÇÃO DE TRIPULANTE OU EQUIPAMENTO
16.1. Não será permitida a substituição de competidores sem autorização escrita
da Comissão de Regata.
16.2. Não será permitida a substituição de equipamento danificado ou perdido
sem autorização da Comissão de Regata. O pedido de substituição de
equipamento deve ser feito à Comissão de Regata na primeira
oportunidade razoável.
17. PREMIAÇÃO
A premiação oficial do Campeonato do DF de Oceanos será realizada na
cerimônia de encerramento da temporada da FNB, no dia 13/12/2016, no CAER
– Clube da Aeronáutica de Brasília, considerando-se os resultados acumulados
nas Etapas Norte e Sul.
18. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
17.1 A responsabilidade pela decisão de participar da regata ou de continuar
em regata pertence exclusivamente ao competidor, conforme Regra 4.
17.2 As autoridades organizadoras se isentam de qualquer responsabilidade
por danos materiais, físicos ou morte relacionada diretamente com a série
de regatas.
19. CONTATOS
FNB – fnb@fnb.org.br
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AABB - 3226-0078
ICB - 3329-8747
Anexo I – Percurso
BARLA-SOTA (Bandeira “WHISKY”) –

Boia Dingue

Largada e Chegada

Anexo II – Percurso
OLÍMPICO (Bandeira “OSCAR” ) –

Boia Dingue

Largada e Chegada
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