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  Campeonato Sulamericano – BRASIL- 2006   

            1 METRO / ULY – RG-65  

                                           

Eventos: XII Campeonato Sulamericano de Vela R/C Classe 1M ULY 2006. 

              III Campeonato Sulamericano de Vela R/C Classe RG-65   2006. 

CLASSES: 1M/ULY E RG 65 

LOCAL: Clube de Modelismo Asas do Vale – Gaspar – Santa Catarina 

DATA: 12 a 15 de Outubro de 2006 

 

ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL: 

ACVRC - Associação Catarinense de Veleiros R/C. 

 

APOIO: 

Clube de Modelismo Asas do Vale. 
 

SUPERVISÃO: 

ABC1M – Associação Brasileira da Classe 1 Metro. 

ABC -65 – Associação Brasileira da classe RG -65.  

ANVRC – Associação Nacional de Velejadores Radio Controlados. 

ULY – União Latino-americana de Yates.  

 

SEDE: 

Clube de Modelismo Asas do Vale – Rodovia Jorge Lacerda, 4100 Gaspar - SC. 

Tel: (47) 0xx 47 3332-1564 
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PROGRAMAÇÃO DE REGATA: 

Quinta-feira, 12/10/2006 

09h00min a 12h00min – Confirmação da inscrição, verificação da documentação e medição dos 
barcos. 

12h00min – Reunião de Comandantes, Apresentação da Comissão de Regata, esclarecimentos 
das Instruções de Regata, percursos e etc. 

12h30min  – Pausa de 30 minutos para lanche e raia livre para treino. 

13h00min – Início do procedimento de largada para a primeira bateria. 

17h30min – Limite para o início do procedimento de largada para a última bateria. 

18h00min – Encerramento das atividades. 

Sexta Feira, 13/10/2006 

09h00min– Início do procedimento de largada para a primeira bateria. 

12h30min – Pausa de 30 minutos para lanche. 

13h00min – Início do procedimento de largada. 

17h30min – Limite para o início do procedimento de largada para a última bateria. 

18h00min Encerramento das atividades. 

Sábado, 14/10/2006 

09h00min – Início do procedimento de largada para a primeira bateria. 

12h30min– Pausa de 30 minutos para lanche. 

13h00min – Início do procedimento de largada.  

17h30min – Limite para o início do procedimento de largada para a última bateria. 

18h00min – Encerramento das atividades. 

Domingo, 15/10/2006 

10h00min - Inicio do procedimento de largada. 

12h30min – Pausa de 30 minutos para lanche. 

13h00min – Inicio do procedimento de largada. 

15h00min – Limite para o inicio do procedimento de largada para a última bateria do 
Campeonato. 

16h30min – Solenidade de entrega de prêmios e encerramento do Campeonato. 

 

REGULAMENTO 

REGRAS: 

O Evento será disputado e regido pelas Regras de Regatas à Vela, a saber:  

a) ISAF/RSD (International Sailing Federation / Radio Sail Division) 2005-2008, (Apêndice E). 

b) Regras da Classe 1M/ULY (2003) sem apêndices, ou seja, apenas mastreação 2. 

c) A Instrução de Regata e suas atualizações. 
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ELEGIBILIDADE: 

VELEJADOR: 

Os requisitos de elegibilidade para competidores são os seguintes: registrados e em dia com a 
anuidade do clube ou associação a qual é associado e com a federação de vela de seu Estado. 

BARCO: 

Poderão participar deste evento os barcos  da Classe 1M/ULY com os respectivos Certificados 
de Medição emitidos pela ABC1M, e barcos da classe RG-65, com os respectivos Certificados de 
medição. 

 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO: 

Será utilizado o Sistema de Pontuação Linear do Apêndice “A” das Regras de Regata da ISAF / 
RSD 2005-2008. 

 

CRITÉRIO DE DESCARTE: 

1 a 4 - baterias completadas: 0 descarte. 

5 a 9 - baterias completadas: 1 descarte. 

10 a 18 - baterias completadas: 2 descartes. 

19 a 27 - baterias completadas: 3 descartes. 

28 a 36 - baterias completadas: 4 descartes 

E assim por diante, mais 1 descarte a cada 9 baterias realizadas. Os pontos referentes a 
desclassificações por má conduta não podem ser descartados. 

 

TEMPO LIMITE DAS BATERIAS: 

O tempo limite para cada bateria é de 20 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. Em função das condições da regata 
(tamanho da raia e condições de vento) a juría pode 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 no ato de confirmação da inscrição. 

 

ALTERAÇÃO NAS INSTRUÇÕES DE REGATA: 

Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada antes da 10h00min  do dia em que 
entrarão em vigor. 
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FREQUÊNCIAS: 

Será adotado o sistema de Freqüência Exclusiva determinada pela ordem de inscrição. Cada 
participante deverá apresentar três alternativas de freqüência para o caso de eventuais 
superposições. Com a proximidade do Clube a aeromodelos,  (CMAV), o uso de rádio que 
operam na faixa de 72Mhz está terminantemente proibida. 

Os velejadores que possuem rádios que operem fora da faixa de 75Mhz devem informar sua 
intenção de participar do campeonato e as freqüências de que dispõe até o dia 10/09/2006 as 
20h00min h. 

 

INSCRIÇÕES: 

O valor da inscrição é de US$ 80,00 (Oitenta Dólares) para uma classe, ou US$ 120,00 (Cento 
e vinte Dólares) para as duas classes com as inscrições confirmadas até o dia 10/09/2006, após 
esta data acréscimo de 20%, e de US$ 20,00 (Vinte dólares) por acompanhante com direito ao 
jantar de confraternização.  

Obs: O pagamento das inscrições de Chile e Argentina, deverão ser efetuados para o Sr. Rolf 
Koster , e Pablo Bravo respectivamente.  

Procedimento de inscrição: 

1) Enviar um e-mail para Pedro Stier (stier@terra.com.br) com as seguintes informações: 

Nome do velejador: 

Telefone de contato: 

E-mail: 

Clube a qual está associado: 

Nome do barco 1M ULY: 

Nome do barco RG-65: 

Número de matrícula do barco 1MULY: 

Número da matricula do barco RG-65:  

Numeral da vela 1M ULY: 

Numeral de vela RG-65: 

Freqüência principal do rádio 1M ULY: 

Freqüências alternativas 1M ULY:__________/_____________/_____________ 

Freqüência principal do rádio RG-65: 

Freqüências altenativas RG-65:___________/_____________/______________   

2) O velejador receberá um e-mail com as instruções para o depósito e a freqüência a ele 
reservada até a confirmação da inscrição. 

3) O velejador deve fazer o depósito, que confirma sua participação. 

4) Uma vez identificado o depósito pelo tesoureiro da ACVRC, será enviado ao velejador a 
confirmação de sua inscrição por e-mail, que garante sua participação e a freqüência que 
utilizará. 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

- Cópia do(s) Certificado(s) de Medição emitido pela ABC1M. 

- Comprovante de quitação de débitos com o clube ou associação filiado a ABVRC. 

 

ESTADIA DOS BARCOS: 

Os barcos poderão permanecer no Clube entre o primeiro e o último dia de competição. Os 
velejadores que pretendem deixar seus barcos no clube deverão informar sua intenção no 
momento da confirmação da inscrição. 

 

PRÊMIOS: 

Serão premiados os três primeiros colocados. 

 

Em nome da ACVRC convidamos a todos para participar deste grande evento e desejamos bons 
ventos e um excelente campeonato. 

 

Cordialmente, 

 

Rolf Stange 

Comodoro da ACVRC 
 
Pedro Stier 
Comodoro ANVRC 
 


