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EVENTO: 2ª Etapa Campeonato Paulista 2017. 

CLASSE: IOM 

LOCAL: Parque Francisco Rizzo - Embu – SP. 

DATA: 23 e 24 de Setembro de 2017. 

ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL: 

APVRC - Associação Paulista de Veleiros Rádio Controlados. 

APOIO: 

Prefeitura Municipal de Embu das Artes 

SUPERVISÃO: 

ABC1M – Associação Brasileira da Classe IOM. 

ABVRC – Associação Brasileira de Veleiros Rádio Controlados. 

SEDE: 

Parque Francisco Rizzo 

Rua Alberto Giosa, 300 (KM 282 da Rodovia Régis Bittencourt), 

Embu das Artes - SP 

PROGRAMAÇÃO DE REGATA: 

Sábado, 23 de Setembro 

10:00 a 11:30 – Confirmação da inscrição, verificação da documentação e medição dos barcos. 

11:30 hs – Reunião de Comandantes, Apresentação da Comissão de Regata, esclarecimentos das 

Instruções de Regata, percursos e etc. 

12:00 hs – Início do procedimento e largada para a primeira bateria. 

17:30 hs – Limite para o início do procedimento de largada para a última bateria. 

 

Domingo, 24 de Setembro 

9:00 hs – Início do procedimento de largada para a primeira bateria. 

15:30 hs – Limite para o início do procedimento de largada para a última bateria. 

16:00 hs – Cerimônia de premiação. 
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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) 2013-2016 (Apêndice E). 

b) Regras da Classe IOM 

c) A Instrução de Regata e suas atualizações. 

ELEGIBILIDADE: 

VELEJADOR: 

Os requisitos de elegibilidade para competidores são os seguintes: ser velejador de um clube, 

associação ou flotilha filiada à ABVRC, estar em dia com a sua associação e a ABRVC e ter pago a 

inscrição para o campeonato. 

BARCO: 

Poderão participar deste evento os barcos que estejam de acordo com as regras da classe IOM. 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO: 

Será utilizado o Sistema de Pontuação Linear do Apêndice “A” das Regras de Regata da ISAF/ 

RSD 2017-2020. 

CRITÉRIO DE DESCARTE: 

Descartes: 
Após 4 regatas – 1 descarte 
Após 8 regatas – 2 descartes 
Após 16 regatas – 3 descartes 
Após 24 regatas – 4 descartes 
E assim sucessivamente a cada 8 regatas realizadas se fará 1 descarte, 

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 (Did Not Finish). 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.  
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INSTRUÇÕES DE REGATA: 

As Instruções de Regata estarão disponíveis na véspera da regata. 

ALTERAÇÃO NAS INSTRUÇÕES DE REGATA: 

Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada antes do início de uma série de 

baterias e com antecedência suficiente. 

FREQUÊNCIAS: 

Será adotado o sistema de Freqüência Preferencial (mas não exclusiva) determinada pela 

comissão organizadora. Cada participante deverá apresentar três alternativas de freqüência para 

o caso de eventuais superposições. A comissão organizadora poderá solicitar a troca de 

freqüência de um determinado barco, dentre aquelas apresentadas por ocasião da inscrição. Os 

barcos equipados com rádios digitais que operam na faixa de 2,4GHz estão dispensados de 

apresentar frequências alternativas. 

Com a proximidade do Parque Francisco Rizzo de área de vôo com aviões e helicópteros RC, o 

uso de rádio que operam na faixa de 72Mhz está terminantemente proibida. 

INSCRIÇÕES: 

As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail: comodoria.apvrc@gmail.com informando o nome 

completo do inscrito, numeral do barco, Clube/Associação. 

 
 

ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
 
Os velejadores devem estar registrados, em dia com o clube ou associação ao qual pertencem e 

a federação de vela correspondente. 

  

Os barcos com os seus respectivos documentos exigidos pelas associações e regras 

correspondentes.  

 

O prazo final para inscrições e pagamento da taxa é dia 20 de Setembro de 2017. 

 

Os barcos elegíveis poderão se inscrever pelo e-mail: comodoria.apvrc@gmail.com, 

informando o nome completo do inscrito, numeral do barco, Clube/Associação. 

mailto:comodoria.apvrc@gmail.com


 

AVISO DE REGATA 

Campeonato Paulista 2017  

2ªETAPA 

Classe IOM  
 

Elaborado por Comodoria APVRC  4/5 

O pagamento da taxa de inscrição será por depósito bancário: 

Banco Itaú (341) 

Agência: 7048 

Conta-Poupança: 74679-1/500 

Titular: Edson Gianiselle 

CPF: 030.692.428-55. 

ATENÇÃO: A inscrição será validada por e-mail para egianiselle@gmail.com, informando 

numeral do barco e aviso do depósito bancário. 

O valor da inscrição é de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) por velejador. 

O velejador deverá acrescentar no pagamento uma quantidade em centavos igual ao numeral do 

seu barco (exemplo Numeral 33: R$ 50,33). 

PRÊMIOS: 

Serão premiados os três primeiros colocados. 

 

HOSPEDAGEM:  

A organização do Campeonato sugere os seguintes hotéis próximos ao evento:  

 

RANCHO SILVESTRE  

http://www.ranchosilvestre.com.br/  

Hotel Fazenda Excelente, ideal para quem quer férias para a família também. Distância do 

parque: 2,8 Km.  

 

POUSADA GARIMPO  

http://www.pousadaogarimpo.com.br/  

Bem montada e está bem no centro do Embú das Artes  

Distância do parque 2,1 km.  

 

 

http://www.ranchosilvestre.com.br/
http://www.pousadaogarimpo.com.br/
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POUSADA NOSSA SENHORA APARECIDA  

http://www.sibnsapousada.com.br/  

Boa para quem quer opção com boa relação custo x benefício  

Distância do parque: 1,1km.  

 

POUSADA DU VALLE  

http://pousadaduvalle-embu.blogspot.com.br/  

Simples, bem montada e a dois quarteirões da praça principal de Embu (Centro Histórico)  

Distância do parque 1,7km. 

http://www.sibnsapousada.com.br/
http://pousadaduvalle-embu.blogspot.com.br/

