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CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE 
LIGHTNING 

2016 
 

AUTORIDADE ORGANIZADORA: 
 

Iate Clube de Guaratuba [sede] 
Rua José Bonifácio, s/nº | CEP 81.280-000 | Guaratuba – PR | +55 (41) 3442 1535 

CLASSE LIGHTNING PARANÁ | Flotilha Guará 524 – Guaratuba 
 

Associação Brasileira da Classe Lightning | ABCLi 
Confederação Brasileira de Vela – CBVela 

Federação de Iatismo do Estado do Paraná | Vela Paraná 
International Lightning Class Association | ILCA  

 
DATAS: 16, 17 e 18 de Setembro 2016 

 
 

AVISO DE REGATA 
Alteração nº 1, em 30 de maio de 2016. 
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1. REGRAS 

1.1. A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela da 
ISAF – International Sailing Federation – 2013-2016. 
1.2. Serão aplicadas as prescrições da Confederação Brasileira de Vela – CBVela. 
1.3. Serão observadas as determinações das Regras da Classe Lightning. 
1.4. No caso de haver conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, prevalecerá 
o estabelecido nas Instruções de Regata.  

2. PROPAGANDA 

2.1. A propaganda do competidor será restrita à Categoria “C” e em conformidade com o 
Regulamento 20 da ISAF. 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1. A regata será aberta a barcos da Classe LIGHTNING e Competidores que estiverem de 
acordo com as regulamentações da Classe e em dia com as anuidades da ABCLi e ILCA. 

3.2. Os barcos e Competidores elegíveis poderão se inscrever pela internet preenchendo o 
formulário de inscrição disponível no website do Campeonato Brasileiro da Classe Lightning 
<https://lightningparana.com/bra-2016/> a partir das 9h do dia 10/05/2016 até as 22h do dia 
10/09/2016 ou presencialmente na Sede do Campeonato das 8h30 às 10h no dia 
16/09/2016. 

3.3. Os Competidores que optarem por realizar a inscrição presencialmente no dia 
16/09/2016, deverão entregar cópia dos comprovantes de pagamento das anuidades da 
ABCLi e ILCA, no ato da inscrição.  

3.4. Durante todo o Campeonato as embarcações deverão permanecer no Iate Clube de 
Guaratuba. 

4. LOCAL DE PERMANÊNCIA 

4.1. Durante todo o Campeonato as embarcações deverão permanecer no Iate Clube de 
Guaratuba e os barcos deverão ser guardados nos locais designados pela Autoridade 
Organizadora na Sede do Evento. 
4.2. Os barcos poderão ficar estacionados no Departamento de Vela do ICG do dia 
03/09/2016 ao dia 25/09/2016, mediante o preenchimento do Termo de Responsabilidade 
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Específico. É de responsabilidade do proprietário que o barco e acessórios que 
permanecerem no local do Evento sejam devidamente identificados. 

5. TAXA DE INSCRIÇÃO 

5.1. A taxa de inscrição será de R$ 360 (trezentos e sessenta reais) por embarcação. 
5.2. A embarcação que quitar a taxa de inscrição antecipadamente (até as 18h do dia 5 de 
Agosto de 2016) terá desconto de 10%, resultando numa taxa no valor de R$ 320 (trezentos e 
vinte reais). 

6. PROGRAMA 

6.1. Inscrições: das 8h30 às 10h do dia 16/09/2016, na Secretaria do Campeonato 
(Departamento de Vela do Iate Clube de Guaratuba). 

6.2. Abertura e Reunião de Comandantes: 16/09/2016 às 11h, no Departamento de Vela do 
Iate Clube de Guaratuba. 

6.3. Regatas: as regatas ocorrerão nos dia 16, 17 e 18 de Setembro de 2016, à partir das 
13h. No dia 18/09/2016 não poderá ser dado nenhum sinal de atenção para nenhuma regata 
após as 16h. 

6.4. Jantar de Confraternização: Sábado, dia 17/09/2016, após as regatas do dia no 
Restaurante do Bar do Mentiroso, localizado no Iate Clube de Guaratuba. 

6.5. Encerramento: 18/09/2016, após as regatas do dia com coquetel e entrega de Prêmios 
no Deck do Bar do Mentiroso, localizado no Iate Clube de Guaratuba. 

 

7. MEDIÇÕES E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS: 

7.1. Cada barco terá as regulagens de estais principais lacrados de acordo com os níveis 
máximos da Classe Lightning. 
7.2. No momento da medição, cada embarcação deverá apresentar o Certificado de Medição 
do Barco. 
7.3. No momento da medição de estai, cada barco deverá apresentar os seguintes 
equipamentos: 
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 3 (três) coletes salva-vidas; 
 1 (um) acolchoado flutuante com apito; 
 1 Balde de volume de no mínimo 1 (um) galão (3,8 litros); 
 1 (um) cabo de âncora com no mínimo 15 metros de comprimento e espessura de 

9.525mm (3/8inches) de Nylon ou Dacron: esse cabo será utilizado somente para 
reboque ou para ancorar; 

 1 (uma) âncora com peso min. 1,8kg tipo “ fluke” ( com  abas); 
 1 (um) remo; 
 1 (uma) bússola. 

 
7.4. Outras medições e verificações serão realizadas, a saber: 

 
 Verificação de Royalty Pago em cada vela e no Mastro. 
 Medição do comprimento do Pau de Spinaker. 
 Center board preventer. 

 

8. NUMERAIS DE VELA 

8.1.Todos os barcos deverão exibir os numerais de vela claramente visíveis na vela, de 
acordo com o apêndice G das RRV, exatamente iguais ao registro do formulário de inscrição. 

9. INSTRUÇÕES DE REGATA 

9.1. As Instruções de Regata estarão disponíveis no website do Campeonato Brasileiro de 
Lightning <<https://lightningparana.com/bra-2016/>>, à partir das 9h do dia 16/09/2016. 



  

5 
 

10. PERCURSOS E PROCEDIMENTOS DE REGATA 

10.1. Os percursos e procedimentos de regata serão detalhados nas Instruções de Regata e 
deverão cumprir com as recomendações contidas nas Regras da Classe Lightning para 
campeonatos deste nível. 

11. NÚMERO DE REGATAS E PONTUAÇÃO 

11.1. Estão programadas 8 (oito) regatas para o Campeonato, sendo no máximo 3 (três) 
regatas por dia. 

11.2. A pontuação será feita a pontos perdidos, aplicando-se o Sistema Linear do Apêndice A. 

11.3. 3 (três) regatas devem ser completadas para constituir a série. 

11.4. Quando menos de 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 
série será a soma de suas pontuações de cada regata. 

11.5. Quando de 5 (cinco) a 7 (sete) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco 
na série será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se 1 (um) do seu pior 
resultado. 

11.6. Quando 8 (oito) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a 
soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seus 2 (dois) piores resultados. 

 

12. SISTEMA DE PUNIÇÃO  

12.1. Será aplicado o Apêndice P – Procedimentos Especiais para a Regra 42. 
12.2. As decisões da Comissão de Protesto serão inapeláveis, em conformidade com a regra 
70.5 (b). 
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13. ÁREA DE REGATA 

13.1. As regatas serão realizadas na Baía de Guaratuba [Paraná | Brasil], conforme 
esquematizado na figura a seguir:  

 

 
 

14. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO: 

14.1. Exceto em situação de emergência, um barco não poderá fazer transmissões por rádio 
enquanto estiver em regata, nem receber comunicações não disponíveis para todos os 
barcos. Esta restrição se aplica também a telefones móveis. 

15. PREMIAÇÃO 

15.1. Prêmios serão concedidos aos: 
 1º, 2º e 3º Lugares Geral; e, 
 1º Lugar Estreante. 
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16. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

16.1. Os Competidores declaram conhecer a Regra Fundamental 4 do Regulamento de 
Regatas a Vela da ISAF (RRV-ISAF): “A responsabilidade pela decisão de competir em uma 
regata e de continuar competindo é exclusiva de cada barco.” 

16.2. Os Competidores participam da regata a seu próprio risco, considerando-se a Regra 
Fundamental 4 (Decisão de Competir): a Autoridade Organizadora não aceitará qualquer 
responsabilização por danos materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série 
de regatas e seus antecedentes, durante e depois de completado o Evento. 

16.3. Os Competidores concordam que a responsabilidade integral e exclusiva pelas 
qualidades náuticas de qualquer barco que participa do Campeonato Brasileiro da Classe 
Lightning 2016, sua mastreação e equipamentos de segurança a bordo bem como pela 
competência, o comportamento e a vestimenta da sua tripulação, compete ao Responsável 
(proprietário, preposto ou comandante) do barco. 

16.4. Os Competidores concordam em assumir toda e qualquer responsabilidade por 
possíveis danos físicos ou materiais que possam sofrer, bem como por todos os danos físicos 
ou materiais causados a terceiros - em terra e no mar-, em consequência da participação nas 
regatas. Concordam assim em indenizar em uma base de indenização total e eximir de 
qualquer responsabilidade a Autoridade Organizadora deste Evento - a Flotilha Guará 524, o 
Iate Clube de Guaratuba, seus empregados, responsáveis, patrocinadores, seus 
representantes e os membros das comissões técnicas -, com relação a qualquer reivindicação 
que possa surgir nesse sentido. Os Competidores concordam que a Autoridade Organizadora 
deste Evento, seus empregados, responsáveis e patrocinadores, representantes e os 
membros das comissões técnicas não têm nenhuma responsabilidade pela perda de vida ou 
ferimento a tripulantes ou outros, ou pela perda ou danos a qualquer embarcação ou 
propriedade. 

17. DIREITOS DE USO DE IMAGEM 

17.1.Os Competidores garantem à organização e seus representantes designados por ela e 
seus patrocinadores a fazer uso de qualquer imagem, foto ou entrevista feita durante o 
período da competição, por período indeterminado, livres de quaisquer custos. 

17.2. Os Competidores transferem sem qualquer custo ao Iate Clube de Guaratuba e à 
Flotilha Guará 524 o direito e a permissão absoluta de usar seus nomes, voz, imagem, 
aparência, material biográfico, assim como representações do barco, em qualquer meio de 
comunicação ou mídia (incluindo, entre outros, televisão, impressa ou internet), incluindo 
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cobertura de vídeo com a finalidade exclusiva de anunciar, promover, relatar e divulgar 
informações relacionadas à participação no Campeonato Brasileiro da Classe Lightning 
2016.  

18. SEGURO: 

18.1. Cada participante é responsável por contratar seguro para danos pessoais, materiais e 
contra terceiros a seu exclusivo critério e às suas expensas. 

19. INFORMAÇÕES 

19.1. Mais informações serão publicadas no website do Campeonato Brasileiro da Classe 
Lightning 2016. <<https://lightningparana.com/bra-2016/>> 

19.2. Para quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com Maria Carolina Leal 
Polidori [Capitã da Flotilha Guará 524], pelo e-mail: carolina.polidori@gmail.com 

 
 
 
 
 

Guaratuba, maio de 2016 ||| Autoridade Organizadora 


