2ª REGATA REGIONAL DOS ESCOTEIROS DO MAR DO PARANÁ

BOLETIM 1
A 2ª Regata Regional dos Escoteiros do Mar do Paraná será realizado nos dias 30/06 a
01/07 de 2018, em Antonina (PR) no Clube Náutico de Antonina a 2ª Regata dos Escoteiros
do Mar do Paraná. O evento escoteiro tem o propósito de atividades navais a vela e também
classificara os representantes paranaenses para a “1º Regata dos Escoteiros do Mar do
Brasil”, (local e data a definir pela CONAMAR), sucessivamente após o evento a nível
nacional classificará representantes brasileiros para a “William Koch Sea Scout Cup” regata à
vela promovida pela Boy Scouts of America, que ocorre a cada dois anos e que tem contado
com a participação brasileira em suas últimas edições.

1. PARTICIPANTES
Podem participar jovens do Ramo lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro, registrados
regularmente na União dos Escoteiros do Brasil em 2018, que saibam velejar, nadar e deverá
ser de Grupos Escoteiros da modalidade do mar obrigatoriamente, pois as classificatórias
futuras terão que atender aos requisitos para participação na Regata Americana. Confira as
normas acessando https://seascoutcup.org/ssc-info/frequently-asked-questions-2/.
A equipe de serviço será dividida em Equipe em mar e de terra, sendo a equipe em mar
constituída pela Comissão de Regata (árbitros, sinalizadores, barcos de apoio), e a equipe de
terra constituída por: Credenciamento, Socorrista e Serviços Gerais.

2.INSCRIÇÕES
Todos os participantes devem realizar as inscrições até o dia 25 de junho de 2018, via
“Meu PAXTU”
Os competidores terão um custo de R$25,00 por tripulante.
Para a equipe de serviço não há taxa de inscrição.
Os interessados em fazer parte da equipe de serviços, deverão entrar em contato com a
organização do evento até o dia 25 de junho de 2018, estar regularmente registrado na
UEB em 2018, ser maior de 18 anos e apresentar as competências e experiências para as
áreas que se propor a ajudar neste evento pelo e-mail marcoantoniobortoli@gmail.com e/ou
telefone (41)99900-1489.

2.1 VAGAS POR CATEGORIA:
COMPETIDORES:
Classe OPTIMIST: 1 jovem por embarcação;
Demais classes: 20 duplas;
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EQUIPE DE SERVIÇO:
07 com habilitação náutica;
02 Socorristas de resgate (com curso),
02 para Enfermagem,
01médico,
04 árbitros de regata,
05 escotistas no mínimo com curso preliminar.

PROGRAMAÇÃO
01/07 (domingo)

30/06 (sábado)
08:00 – Chegada no Clube e preparação das
embarcações
10:30 – Cerimônia de
Hasteamento da Bandeira

Abertura

–

12:00 – 1ª Largada do dia para Classe
Optimist
14:00 – 1ª Largada do dia para demais
classes (Laser, Snipe, classe aberta)
18:00 – Arreamento da Bandeira

07:30 – Alvorada com café – sede social
09:00 – Hasteamento das Bandeiras – sede
náutica
11:00 – 1ª Largada do dia para Classe
Optimist
13:00 – 1ª Largada do dia para demais
classes (Laser, Snipe, classe aberta)
16:30 – Cerimônia
encerramento

de

premiação

e

18:30 – Jantar
20:30 – Confraternização e atividades
noturnas
23:30 - Silêncio

REGRAS
A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata
à Vela 2013-2016 (RRV).
Aplicam-se as determinações da ABVO, Regras da Classe RGS.

ORIENTAÇÕES PARA A REGATA
Para cada classe, optimist e demais, haverá de 3 a 5 largadas consecutivas, com raia curta,
conforme instruções detalhadas da Comissão de Regata a ser divulgada no dia. O número de
largadas dependerá das condições de vento no momento da competição.
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Um barco que não parta até decorridos 10 minutos de seu sinal de partida, será considerado
DNS.
A classe optimist será individual e as demais classes serão disputadas em duplas, de forma a
contemplar o maior número possíveis de jovens.
As regras de regatas aplicáveis são as regras previstas pela CB Vela, Regras de Regata a Vela
da
ISAF
2013
–
2016,
parte
1
a
7,
disponíveis
em
http://www.projetograel.org.br/matricula/Regras-de-Regata.pdf. Aplicaremos apenas as
regras básicas elementares.

EMBARCAÇÕES
As embarcações que serão utilizadas na regata da etapa paranaense serão da classe Optimist,
Laser, Magnum 422, Holder 12, Hob 3.9, Ding e Snipe. A classificação será pela medição da
área velica de cada barco. No caso da classe dos Snipes ocorrerá um revezamento para cada
dupla nas embarcações participante e pontuadas pelas baterias ganhas, devido a não dar
vantagens aos competidores que supostamente possuem barcos mais novos e com
diferenças de peso e material mais tecnológico. Cada dupla competidora deverá trazer o seu
barco de origem. A única classe que não exigirá dupla, será a OPTIMIST.
IMPORTANTE: As despesas de alimentação, transporte pessoal e dos barcos para o local da
regata, ficarão por conta de cada participante. O evento irá ceder o local no Clube Náutico de
Antonina (CNA) para a regata, guarda das embarcações e pernoite dos participantes.

TÁBUA DE MARÉS E CONDIÇÕES DO MAR
LOCAL: TERMINAL PORTUÁRIO DA PONTA DO FÉLIX (ESTADO DO PARANÁ)
LUA: Estaremos em lua nova, portanto com grande amplitude com maré muito baixa e muito
alta, e portanto, fortes correntes na raia, durante as competições.
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CARTA NÁUTICA, RAIA E PERCURSO

Vento

Largada
& Chegada
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PONTUAÇÃO
A pontuação seguirá a ordem tradicional, 1º Lugar um ponto, 2º Lufar 2 pontos, e assim
sucessivamente até o número de barcos presentes. Um barco que não largou ou não chegou
receberá N+1 pontos. Ao final dois dias, cada dupla poderá descartar o seu pior resultado,
sendo os demais usados para a classificação geral. A pontuação será dentro de cada classe.

RESPONSABILIDADE
O Clube adota as normas estabelecidas pela Portaria nº 0026/94 da Diretoria dos Portos e
Costas do Ministério da Marinha. Os competidores participam da regata a seu próprio risco.
Considere a regra 4, Decisão de Competir. O CNA 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.

COMUNICAÇÃO POR RÁDIO
O canal de comunicação será o VHF 70

ACOMODAÇÕES
O Clube Náutico de Antonina oferece acomodações e local de camping para montagem de
barracas e banheiros e chuveiros femininos e masculinos em separado.
Para pais e escotistas que queiram alugar existem kitnets com beliche e chuveiro, com
acomodação para 4 pessoas cada, ao preço de R$ 30,00 por pessoa. Os interessados devem
ligar diretamente para a secretaria do Clube Náutico de Antonina (42 3432-1331) para
efetuar reservas.
Atenção: as kitnets não possuem roupas de camas, as quais devem ser providenciadas pelos
ocupantes.
A regata ocorrerá na Sede Náutica do CNA (marina) enquanto que o acampamento será
instalado e refeições deverão ser servidas na Sede Social, a uma distância de 300mts uma da
outra.

ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES
Há local para cozinha na sede social (local de pernoite), com dois fogões industrial a
disposição que podem ser usados pelos grupos escoteiros para preparar refeições coletivas.

INFORMAÇÕES E CONTATO
Secretaria do Clube Náutico de Antonina (41) 3432-1331.
Comissão Organizadora
Marco Antonio Bortoli – GE do Mar Ilha do Mel (41)99900-1489
João Basilio Pereima – GE do Mar Antonina (41) 98492-4117
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Curitiba, 15 de junho de 2018

Marco Antonio Bortoli
Coordenador Regional da Modalidade do Mar-Pr
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