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32º CAMPEONATO SUDESTE BRASILEIRO 

DA CLASSE LASER - 2012 
Standard, Radial e 4.7 

 

5 a 8 de Abril de 2012 

 
AUTORIDADE ORGANIZADORA 

 

CLUBE NAVAL CHARITAS 

FEDERAÇÃO DE VELA DO RIO DE JANEIRO 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CLASSE LASER 

NITERÓI – RJ 

 

 

 

AVISO DE REGATA 
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1 REGRAS:  

 

1.1 A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a 

Vela da ISAF (International Sailing Federation) 2009/2012;  

Determinações da CBVM e FEVERJ; 

Determinações e Regras específicas da Classe; 

 

 

2 ELEGIBILIDADE: 

 

2.1 O evento é aberto a velejadores das Classes Standard, Radial e 4.7 que estiverem em dia com a 

anuidade da Associação Brasileira da Classe Laser (ABCL). 

 

 

3 INSCRIÇÕES E TAXAS: 

 

3.1 A inscrição somente será validada se a anuidade da ABCL estiver devidamente paga. 

 

3.2 As inscrições ou renovações podem ser feitas pela internet por meio do site da ABCL 

http://www.laser.org.br ou podem ser feitas preenchendo a ficha modelo anexa (também 

disponível no site (www.cncharitas.com.br/campsudestelaser_2012.html) e efetuando o depósito 

da taxa de inscrição no Banco Itaú, agência 8325, conta corrente 01600-7, em nome do Clube 

Naval Departamento Náutico, CNPJ: 33.868.654/0004-33. Cópia do depósito deverá ser 

enviada juntamente com a ficha de inscrição para o fax (21) 2109-8199 ou parao e-mail: 

nautica@cncharitas.org.br. 

 

Os depósitos devem conter exclusivamente os custos da inscrição (não incluir custos de 

hospedagem). 

 

Valor das Inscrições por barco: 

Inscrições recebidas e pagas até o dia 25 de março de 2012,será de R$ 80,00 (oitenta reais) por 

barco. 

Para inscrições recebidas e pagas do dia 26 de marçol até as 12 horas do dia 05 de abril de 2012 

será de R$ 100,00 (cem reais) por barco. 

 

3.3 Os competidores poderão ser inscritos até as 12h do dia 5/4/2012 através do formulário de 

inscrição, abaixo e enviado para o e-mail náutica@cncharitas.org.br preenchido ou entregue na 

secretaria do CNC, não serão aceitas inscrições ou renovações via INTERNET após o dia 04 abril.    

 

3.4 Os seguintes documentos serão necessários para confirmação da inscrição: 

Seguro saúde. Não é obrigatório. Solicitamos que aqueles que o possuam informem. 

Assinatura da Ficha de Inscrição com o Termo de Direito de Imagem. 
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4 PROGRAMAÇÃO: 

 

4.1 Dia, Hora, Evento:  

 

5/4 – Quinta-feira  Das  9h / 12h Inscrições 

12h reunião de comandantes 

13h Início das regatas 

 

 6/4 – Sexta-feira   12h Início das regatas 

 

 7/4  - Sábado   12h Início das regatas 

17h30min. Assembleia Regional da Classe Laser 

 

8/4 – Domingo  11h Início das regatas 

17h30min. Cerimônia de Premiação 

 

4.2 Não será dada nenhuma partida após as 16h, do dia 8/04. 

 

4.3 A quantidade de regatas por dia será de no máximo 3 (três). 

 

 

5 INSTRUÇÕES DE REGATA: 

 

5.1 Estarão disponíveis na Secretaria no momento da confirmação da inscrição. 

 

 

6 LOCAL: 

 

6.1 A área de regatas será estabelecida nas águas da Baia de Guanabara.  

 

 

7 PERCURSOS: 

 

7.1 Os percursos a serem seguidos serão descritos nas Instruções de Regata.  

 

 

8 PONTUAÇÃO 

 

8.1 Estão programadas 9 (nove) regatas.  

 

8.2 O Campeonato será validado com um mínimo de 4 (quatro) regatas realizadas. 

 

8.3 Quando 4 (quatro) regatas forem realizadas não haverá descartes. 

 

8.4 Quando 5 (cinco) regatas ou mais forem realizadas, haverá 1 (um) descarte.  
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9 PREMIAÇÃO: 

 

9.1 Classe Standard: Serão premiados os 3 primeiros colocados no Geral e os 3 primeiros colocados 

nas categorias: Sub 21, Pré-Master, Master e Grand Master; 

 

9.2 Classe Radial: Serão premiados os 3 primeiros colocados no Geral, e os 3 primeiros colocados 

Sub 17 Masculino e Feminino, Sub 19 Masculino e Feminino e Sub 21 Feminino, Pré-Master, 

Master, Grand Master e Great Grand Master; 

 

9.3 Classe 4.7: Serão premiados os 3 primeiros colocados no Geral e os 3 primeiros colocados nas 

categorias Sub 16 Masculino e Feminino; Sub 18 Masculino e Feminino; 

 

9.4 As classes que tiverem menos de três barcos inscritos não serão premiadas; 

 

 

10 BARCOS DE APOIO 

 

10.1 Os barcos de apoio deverão fazer sua inscrição na secretaria do evento. 

 

 

11 PERMANÊNCIA DE EMBARCAÇÕES: 

 

11.1 Os barcos deverão permanecer no CNC a partir do dia 5/4 até a realização da ultima regata; 

 

11.2 Os barcos participantes estarão isentos da taxa de permanência no CNC a partir do dia 1/4 até 9/6. 

Todos os barcos deverão deixar o Clube após esta data. 

 

 

12 HOSPEDAGEM:  

 

O Clube possui 2 tipos de hospedagens, com café da manhã e roupas de cama e toalhas incluídos: 

14 Suítes, para até 4 pessoas em beliches, com frigobar, TV, ar-condicionado e edredons. 

Alojamentos coletivos (Velejador), onde se alojam até 14 pessoas em beliches, com banheiro 

coletivo e arcondicionado. Os alojamentos coletivos, não dispõem de cobertas individuais, porém 

é fornecido lençol. O café da manhã é servido de 8h30min. às 10h30min.. 

 

O valor da estadia para o Campeonato será o mesmo de sócios. 

 

Suítes para 01 pessoa R$ 55,00 

Suíte para 02 pessoas R$ 80,00 

Suíte para 03 pessoas R$ 105,00 

Suíte para 04 pessoas R$ 130,00 

Alojamento Coletivo R$ 40,00 
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Em se confirmando a disponibilidade de vagas, o(s) interessado(s) em reservas para hospedagem 

no Clube Naval Charitas, devem efetuar depósito na conta bancária do clube, Banco Itaú, agência 

8325, conta corrente 01600-7, em nome do Clube Naval Departamento Náutico, CNPJ: 

33.868.654/0004-33, de pelo menos uma diária, no prazo de até 48 horas, pois do contrário a 

reserva será cancelada. Tal medida visa evitar transtornos na chegada dos hóspedes ao clube. 

Enviar a confirmação do depósito para o FAX (21) 2109-2199 ou para o email 

cas@cncharitas.org.br com copia para nautica@cncharitas.org.br. 

 

O check-in deverá ser entre 13h e 18h30min. e o check-out deverá ser entre 8h e 11h. As reservas 

e outras informações para hospedagem são tratadas no Centro de Atendimento ao Sócio (CAS), 

endereço eletrônico: cas@cncharitas.org.br que funciona de terça-feira a domingo. Caso haja 

necessidade de fazer check-in ou check-out fora dos horários estabelecidos, o(s) interessado(s) 

deverá contatar o CAS através dos telefones (21) 2109-8109 / 2109-8110. 

 

 

13 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade. Considere a regra 4, 

Decisão de Competir. A autoridade organizadora e indivíduos envolvidos com a organização das 

regatas, não aceitarão qualquer responsabilidade por perdas e danos materiais, físicos ou morte, 

que possam ocorrer a pessoas ou propriedades relacionadas diretamente com a série de regatas, 

tanto em terra quanto a bordo, como conseqüência da participação no evento. 

 

14 INFORMAÇÕES 

 

Para maiores informações entrar em contato com: 

Clube Naval Charitas - Av. Carlos Ermelindo Marins, 68 – Charitas – Niterói - RJ. 

Secretaria Náutica: Sra. Deisi ou Henrique 

Telefones: (21) 2109-8125 / 8126 - Fax: (21) 2109-8199 

e-mail: nautica@cncharitas.org.br Site: www.cncharitas.org.br 

 

 

13 FICHA DE INSCRIÇÃO 
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 Ficha de Inscrição 
 

Classe: Standard (     )         Classe: Radial (     )            Classe: 4. 7  (    )  

Numeral: Standard  ____________ Radial ______________ 4.7 ____________________ 

Nome do timoneiro: 

Valor do pagamento:  R$                     Data do pagamento: 

Categoria:                                               ISAF ID: BRA_______ 

Sigla do Clube:                      Patrocinador: 

Data de nascimento:                                       

Município de nascimento: 

E-mail : 

Endereço: 

Bairro :                                                      Cidade :                                                  

CEP: UF:  

Telefone residencial: (    ) 

Telefone celular : (    )                                 

Operadora Cel.: (    ) Tim;   (    ) Claro    (    ) Vivo;    (    ) Oi;    (    )Nextel 

Camisa Tamanho:  GG (     )  G  (     )  M (    )  P (    )   

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Reconheço que a decisão de competir no 32º Campeonato Sudeste Brasileiro da Classe 

Laser é de minha inteira e exclusiva responsabilidade e que o Clube Naval Charitas e 

outros envolvidos com a organização do Campeonato ou qualquer outra pessoa envolvida 

na organização não se responsabilizam por qualquer lesão, inclusive morte, danos 

materiais ou pessoais, ocorrida durante ou em consequência de minha participação no 

Campeonato. 

"Obrigo-me a cumprir todas as regras da ILCA e da ISAF, podendo ser penalizado em 

caso de descumprimento não me escusando de observá-las alegando desconhecimento." 
 
 
                _____________________________, ______ de _________________ de 2012 
 

(Assinatura) 
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