ADENDO REGULAMENTAR N. 001
I RALLY NÁUTICO DE PORTO BELO - SC
A Náutica Mané Ferrari, MP4 Produções e a MARINA ATLANTIDA LTDA, CNPJ 04.270.938/0001-82,
domiciliada a Rua Manoel Felipe da Silva, 325 Centro – Porto Belo - SC, entidade esta registrada por força de
lei devidamente credenciada junto a Capitania dos Portos de Santa Catarina e Prefeitura Municipal de Porto Belo,
sob orientação, supervisão e homologação destas está apta a sediar este evento envolvendo a modalidade e a
elaboração do presente TERMO DE ADENDO REGULAMENTAR :
DO PERCURSO E TEMPO DE PROVA
O Roteiro da Prova possui um percurso com distância total de 22,02 milhas náuticas
O Tempo total de Prova de 02:30:00 – Incluso os respectivos Neutralizados e Deslocamentos.
DAS TOLERÂNCIAS NAS PASSAGENS NOS PCs
Graduados: O segundo cravado no ideal e 1 Segundo por adiantamento e 1 Segundo por atraso.
Turismo: O segundo cravado no ideal e 2 Segundos por adiantamento e 2 Segundos por atraso.
O processamento do resultado realizará a avaliação dos registros de passagens nos PCs, havendo mais de um
registro aplica-se a PIOR passagem e procede o cálculo de Pontos Perdidos com pontuação cheia após a
tolerância (não há desconto da tolerância em passagens fora do ideal).
DOS DESCARTES
Não serão efetuados descartes de N-1 (Pior passagem), exceto na condição de critério de desempate.
DO POSICIONAMENTO DOS POSTOS DE CONTROLE
Não haverão PCs de Tempo em distâncias inferiores a 0,055 Mn, de pontos conhecidos da ROTA.
DA CRONOMETRAGEM
Por opção dos contratantes serão utilizados coletores eletrônicos de dados, equipe de cronometristas e registro
em alinhamento de proa.
DOS ÂNGULOS DE MANOBRA/GUINADAS
Não haverão manobras em ângulos superiores a 135 graus
DAS VARIAÇÕES DE VELOCIDADE
Não serão aplicadas variações de médias superior de 9 Knots, entre os trechos em seqüência da Rota.
DAS PROXIMIDADES E MARGEM DE ERRO
Mesmo que, em erros de posicionamento dos participantes a margem de segurança em pontos críticos encontrase na faixa de 150 metros.
DA DIVULGAÇÃO DOS PONTOS/ROTA E VELOCIDADES MÉDIAS
Somente serão divulgados planilha constando pontos, rota, velocidades, etc., em site na Segunda-feira
antecedente ao evento e na entrega dos materiais no sorteio da ordem de largada.
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