ALTERAÇÃO #1 DO AVISO DE REGATAS
Alterar o Item 4.1.2 para:
4.1.2
Classe IRC – Barcos com certificado IRC
Categorias:
IRC-I –TCC ≥ 1,042;
IRC-II – TCC < 1,042 e LH > 7,20
Alterar texto do Item 5.1.3 para:
“5.1.3

Os seguintes valores com desconto serão cobrados por velejador(a) para as classes: Bico de Proa e
Clássicos:”

Incluir o Item 5.1.4 conforme abaixo:
5.1.4

Os seguintes valores com desconto serão cobrados por velejador(a) para a classe RGS.
Tipo de inscrição

15/04/19 até
10/06/19

11/06/19 até 30/06/19

01/07/19 até
10/07/19

Não necessita usar poitas ou
marina do YCI

70,00

Barcos sócios da ABVO: R$ 70,00
Não sócios: R$ 100,00

140,00

Nas Poitas do YCI

140,00

Barcos sócios da ABVO: R$ 140,00
Não sócios: R$ 210,00

300,00

Nas vagas da Marina do YCI

230,00

Barcos sócios da ABVO: R$ 230,00
Não sócios: R$ 300,00

370,00

Incluir o Item 14.1 e seus subitens conforme abaixo:
14.1 Será oferecida uma premiação especial do 1º ao 3º colocados na classificação geral das classes ORC e IRC que
sejam classificados como “Amador”
14.1.1 Para ser classificado como “Amador” todos os velejadores inscritos no barco deverão apresentar certificado de
classificação da World Sailing (válido até o último dia do evento) na secretaria técnica do evento, até às 20:00 horas do
dia 13/07/2019, sendo que no máximo um velejador poderá ter sido classificado como categoria-3 (profissional).
14.1.2 Os velejadores que não apresentarem certificado de classificação, serão considerados como Categoria-3.
14.1.3 Para detalhes sobre o Código de Classificação da World Sailing e para informações sobre como obter a
classificação, favor acessar o site https://members.sailing.org/classification Como a geração do certificado não é
imediata, recomenda-se que o processo seja feito com antecedência.
Segue Link com tutorial para ajudar https://drive.google.com/open?id=1at3r6b7ggUghifOWPZdaeUlv_TFQIhPK
*Observação 1: Categoria 1 = Amador
*Observação 2: Categoria 3 = Profissional da Vela
Ilhabela, 16 de maio de 2019
Comissão Organizadora

