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72º CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE SNIPE 

23 a 30 de janeiro de 2021 
Vitória – Espírito Santo – Brasil 

 

Aviso de Regata 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA: 

Iate Clube do Espírito Santo e FECAI – Federação Capixaba de Iatismo 

2. LOCAL: 

2.1 Sede do Evento: Iate Clube do Espírito Santo – Praça do Iate, 200 – Praia do Canto – Vitória 

2.2 Área de Regatas: Raia de Camburi. 

3. REGRAS: 

3.1 Regras da Classe Snipe; 

3.2 Regras conforme definido nas Regras de Regata a Vela (RRV) 2021/2024 da WS; 

3.3 Será aplicado o Apêndice P das RRV; 

3.4 A RRV 35 será modificada para estabelecer que: barcos que não cheguem em até 20 minutos após 

o primeiro barco chegar, serão considerados DNF sem audiência; 

3.5 As RRV 62.2 e 66 serão alteradas para diminuir o tempo para pedidos de reparação e reabertura no 

último dia de regatas. Os tempos serão detalhados nas Instruções de Regata; 

3.6 Os barcos serão obrigados a usar número de proa; 

3.7 Os barcos deverão permanecer no clube sede durante o campeonato; 

3.8 A propaganda será restrita a categoria C. 

4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

4.1 O campeonato será aberto a todos os barcos da classe Snipe com selo 2021 e velejadores (proeiro 

e timoneiro) em dia com a SCIRA para o ano de 2021; 

4.2 Estar em dia com a federação do seu estado; 

4.3 Para confirmação da inscrição é obrigatório o envios dos documentos mencionados nos itens 4.1 e 

4.2 para o e-mail vela@ices.com.br, bem como o comprovante de pagamento do Campeonato. 

5. TAXAS: 

5.1 A taxa de inscrição é de R$ 300,00 por barco. 

5.2 As inscrições efetuadas até o dia 31.12.2020 serão bonificadas para o valor de R$250,00 por 

barco.  

Conta para depósito:  

Banco Banestes 

Agência: 083 

Conta corrente: 29063534 

CNPJ 01.685.207/0001-00 

Favorecido: FECAI – Federação Capixaba de Iatismo. 

  

mailto:vela@ices.com.br
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6. PROGRAMA: 

6.1 Programação: 

Data Hora Evento 

 23 e 24/jan 
 09:00 às 12:00 

14:00 às 18:00 
Medições 

 25/jan 

 09:00 às 12:00 

12:00 

14:00 

 Medições 

Cerimônia 

Regata de Abertura 

 26 a 30/jan  12:30  Regatas 

 30/jan  19:00  Cerimônia de Entrega de Prêmios e Encerramento 

 

6.2 Número de regatas programadas: 

Regatas: 10 | Regatas: 2 por dia (máximo de três caso haja regatas em atraso) 

6.3 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia será às 12h30, 

exceção para a regata de abertura, que será às 14 horas. 

6.3.1 O programa de regatas poderá ser antecipado para o período da manhã somente se estiver com 

regata(s) em atraso.  

6.3.2 No dia 30/01 não poderá haver procedimento de largada após as 16 horas. 

 

7. MEDIÇÕES: 

7.1 Cada barco deve apresentar seu certificado de medição válido no momento da confirmação de 

inscrição. Todos os barcos deverão ter o adesivo da classe colado no casco e passarão pelas seguintes 

medições antes do início do Campeonato: 

a. Pesagem do barco completo. 

b. Checagem e marcação de mastro, retranca, pau, leme, bolina e dois jogos de velas. 

c. Checagem dos equipamentos de segurança (colete salva vidas homologado). 

7.2 A CR poderá fazer inspeções de medição durante o campeonato. 

7.3 Todos os barcos deverão manter durante o campeonato uma cópia do seu certificado de medição 

afixado no convés. 

 

8. INSTRUÇÕES DE REGATA 

8.1 As Instruções de Regata estarão disponíveis na Secretaria do Evento e no site (ices.com.br) a partir 

do dia 24/01/21. 

9. PERCURSOS 

9.1 Os percursos serão os oficiais da classe Snipe. 

10. PONTUAÇÃO: 

10.1 Será aplicado o Sistema Linear do Apêndice A. 

10.2 É requerido que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série. 

10.3 

a. Quando menos de 6 (seis) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a soma 

de suas pontuações em cada regata. 

b. Quando de 6 (seis) a 8 (oito) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a soma 

de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

c. Quando 9 (nove) ou 10 (dez) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a soma 

de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seus dois piores resultados. 
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12. LOCAL DE PERMANÊNCIA 

12.1 Os barcos deverão ser guardados na sede do campeonato, nos locais a eles designados pela 

comissão organizadora. 

13. PRÊMIOS 

13.1 Serão premiadas as classes que cumprirem os seguintes requisitos: 

13.1.1 Os três primeiros colocados de cada Classe/Categoria se houver o mínimo de 05 (cinco) 

embarcações participantes. 

13.1.2 Os dois primeiros colocados de cada Classe/Categoria se houver o mínimo de 04 (quatro) 

embarcações participantes. 

13.1.3 O primeiro colocado de cada Classe/Categoria se houver o mínimo de 03 (três) embarcações 

participantes. 

 

13.2 As premiações acontecerão para as seguintes classes: 

Geral - 1º ao 10º lugar; 

Aprendiz Master - 1º ao 3º lugar; 

Master - 1º ao 3º lugar;  

Gran Master - 1º ao 3º lugar;  

Lenda Master - 1º ao 3º lugar;  

Júnior - 1º ao 3º lugar;  

Misto - 1º ao 3º lugar; 

Feminino - 1º ao 3º lugar;  

Prata - 1º ao 3º lugar; 

14. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

14.1 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. 

15. INFORMAÇÕES 

Iate Clube do Espírito Santo – Praça do Iate, nº 200 – 29.055-730 – Vitória – Espírito Santo. 

Departamento de Vela (Brenda, Junior ou Gizele) – (27) 3225-0422 Ramal 205 ou 206. 

E-mail: vela@ices.com.br 
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16. REDE HOTELEIRA 

16.1 Bristol Praia do Canto Hotel 

http://www.bristolhotels.com.br/praia-do-canto-hotel/hotel-overview.html 

16.2 Ibis Vitória Praia do Canto 

https://all.accor.com/hotel/5223/index.pt-br.shtml 

16.3 Hotel Senac Ilha do Boi 

http://www.hotelilhadoboi.com.br/ 

16.4 Sheraton Vitória Hotel 

http://sheraton.hotelsinvitoria.com/pt/ 

  

http://www.bristolhotels.com.br/praia-do-canto-hotel/hotel-overview.html
https://all.accor.com/hotel/5223/index.pt-br.shtml
http://www.hotelilhadoboi.com.br/
http://sheraton.hotelsinvitoria.com/pt/
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

20 A 25 DE JANEIRO DE 2021 

 

NUMERAL: ____________________________________ 

NOME DO BARCO: _____________________________ CATEGORIA: ________________________________ 

CLUBE: ______________________________________ Nº FLOTILHA: _______________________________ 

 

• TIMONEIRO 

NOME:____________________________________________________________    IDADE: ______________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________________ 

CIDADE: _______________________________ UF: __________  CEL: (__ ) ______________________  

E-MAIL: _________________________________________________________________________________ 

 

• PROEIRO 

NOME:____________________________________________________________    IDADE: ______________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________________ 

CIDADE: _______________________________ UF: __________  CEL: (__ ) ______________________  

E-MAIL: _________________________________________________________________________________ 

 

O Iate Clube do Espírito Santo e demais entidades ou pessoas envolvidas na organização desse evento, 

eximem-se de qualquer responsabilidade por acidentes, danos pessoais, materiais ou de qualquer natureza, 

referentes a barcos ou participantes, que possam ocorrer antes, durante ou depois do evento. 

 

_________________________________________ _________________________________________ 

Assinatura do TIMONEIRO        Assinatura do PROEIRO 

 

➧ PARA SER PREENCHIDO PELA SECRETARIA DO EVENTO -------------------------------------------------------------- 

[ ] TAXA DE INSCRIÇÃO          [             ] SCIRA TIMONEIRO  [            ] SCIRA PROEIRO  

[ ] FEDERAÇÃO DE ORIGEM     [             ] SCIRA SELO 2021                [             ] CERTIFICADO DE MEDIÇÃO 

[             ] KIT ENTREGUE  


