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CCOOPPAA  AAMMIIZZAADDEE  DDIINNGGUUEE  
CCllaassssee::   DDiinngguuee  ((GGeerraall ,,  EEsstt rreeaanntteess,,  FFeemmiinn iinnaa,,  JJuuvveennii ll ,,  SSêênniioorr,,  MMáásstteerr,,  GGrraanndd  MMaasstteerr,,  DDuuppllaa  MMiissttaa  ee  11..55  --  

tt rr iippuullaaççõõeess  aacciimmaa  ddee  115500  KKgg))  
7 e 8 de abril de 2012 

 
APOIO ORGANIZAÇÃO  

  
 
1. REGRAS 
A Regata  será disputado pelas regras da ISAF 2009/2012, tais como enumeradas nas definições das Regras de 
Regata a Vela. 
 
2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

2.1. A copa será aberta a todos os barcos da Classe Dingue nas seguintes categorias: 
Categoria s 
Estreante Timoneiro que tenha menos de 1 (um) ano na classe; 
Feminina Tripulações do sexo feminino; 
Juvenil Timoneiros até 16 anos completos; 
Sênior Timoneiros entre 17 anos e 44 anos completos; 
Máster Timoneiros entre 45 anos e 59 anos completos; 
Grand Master Timoneiros acima de 60 anos; 
Dupla Mista Tripulações de sexo oposto; 
1.5 Tripulações com mais de 150 Kg. 

2.2. Os barcos elegíveis poderão ser inscrever na Secretaria do Campeonato até às 12:00h do dia 07 de 
abril de 2012. 

2.3. O evento só será válido para cada categoria se tiver um mínimo de 3 (três) barcos inscritos. 
Os seguintes documentos serão necessários para confirmação da inscrição: 
• Assinatura da Ficha de Inscrição com o Termo de Direito de Imagem. 
 
3. TAXAS DE INSCRIÇÃO: 
Inscrições antecipadas podem ser feitas preenchendo a ficha modelo anexa (também disponível no site 
www.cncharitas.com.br/nautica_mundo.html) e efetuando o depósito da taxa de inscrição no Banco Itaú, agência 
4821, conta corrente 00038-9, 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 para o 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 até o dia 1 de abril de 2012 será de R$ 30,00 (trinta reais) por barco. 
• Para inscrições recebidas do dia 2 até as 12 horas do dia 07 de abril de 2012 será de R$ 40,00 (quarenta 

reais) por barco. 
 
4. PROGRAMAÇÃO: 

4.1 Registro: Sábado, 7/04 das 9:00 às 12:00 
4.2 Dias e horários das regatas: 

Dia Horários  Eventos  
Sábado, 7/04 09:00 às 12:00 Inscrição 
 13:00 às 18:00 Regatas 
Domingo, 8/04 13:00 às 18:00 Regatas 
 19:00 Cerimônia de premiação 

4.3 Número de regatas programadas: 
Nº de Regatas  Regatas por dia:  
4 (quatro) regatas máximo 2 (duas) por dia. 

4.4 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia será às 13:00h. 
4.5 No último dia de regata, domingo dia 08/04, nenhum sinal de atenção será feito após as 16:00h. 
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5. INSTRUÇÕES DE REGATA: 
As Instruções de Regata estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 
 
6. AREA DE REGATA: 
A área de regata será na enseada de Jurujuba e proximidades. 
 
7. PERCURSOS: 
Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata. 
 
8. PONTUAÇÃO: 
Será utilizado o sistema linear de pontuação (item A4 do Apêndice A das Regras da ISAF). 

8.1. É requerido que 2 (duas) regatas devem ser completadas para construir a série. 
8.2. a) Quando 3 (trez) ou menos regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a 

soma de suas pontuações de cada regata. 
b) Quando 4 (quatro) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 
suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

 
9. PREMIAÇÃO: 

9.1 Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados na classificação geral e de cada categoria, desde que 
tenham o mínimo de 3 (três) barcos para a formação da mesma. Os prêmios serão conferidos da 
seguinte maneira para as categorias: 
Num. Inscritos  Premi ação 
3 barcos 1º 
4 barcos 1º e 2º 
5 ou mais 1º, 2º e 3º 

9.2 A entrega de premios será no mesmo dia 8 de abril de 2012, às 19:00 horas, no Bar da Praia do Clube. 
 
10. HOSPEDAGEM 
O Clube possui 2 tipos de hospedagens, com café da manhã e roupas de cama e toalhas incluídos: 
1. 14 Suítes,  para até 4 pessoas em beliches, com frigobar, TV, ar-condicionado e edredons. 
2. Alojamentos coletivos (Velejador), onde se alojam até 14 pessoas em beliches, com banheiro coletivo e ar-

condicionado. Os alojamentos coletivos, não dispõem de cobertas individuais, porém é fornecido lençol. 
O café da manhã é servido de 8:30 às 10:30. 
O valor da estadia para o Campeonato será o mesmo de sócios. 
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, CNP J: 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 13:00 e 18:30 h e o check-out deverá ser entre 8:00h e 11:00h. 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 2109-8109 / 2109-8110. 
 
11. 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 aceitará 
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. 
 
12. INFORMAÇÕES 
Para maiores informações entrar em contato com a Secretaria Náutica: Sra. Deisi ou Henrique 
Clube Naval Charitas - Diretoria de Vela - Av. Carlos Ermelindo Marins, 68 – Charitas – Niterói - RJ. 
Telefones: (21) 2109-8125/2109-8126 - Fax: (21) 2109-8199 
E-mail: nautica@cncharitas.org.br Site: www.cncharitas.org.br 


