
     
                        

 
 
 
 
 

29 (sexta-feira), 30 (sábado) e 31/03 (domingo). 
 

 

AVISO DE REGATA 
 

        
1. REGRAS  

  O campeonato será disputado sob as Regras de Regata da ISAF 2013/2016, determinações da 
CBVM e FEVERJ, Estatuto da Associação Brasileira da Classe Dingue (ABCD) c/ Medidas Oficiais e Regras 
de Medição, este Aviso de Regata (AR) e as Instruções de Regata (IR).  

2. PROPAGANDA 

 2.1. A propaganda será restrita à categoria C do Regulamento 20 da ISAF. 
 2.2. Os barcos deverão expor a propaganda que vier a ser escolhida e suprida pela Autoridade 
Organizadora.   

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

 3.1. O campeonato estará aberto para todos os barcos elegíveis da Classe Dingue que 
satisfizerem as condições para confirmação da inscrição. 
 3.2. Os barcos elegíveis deverão se inscrever na Secretaria do Campeonato no CNP, no período 
de 16 a 29/03, nos dias e horários discriminados no programa do campeonato (item 4), mediante o 
preenchimento da “Ficha de Inscrição”.  
 3.3. As seguintes condições serão necessárias para confirmação da inscrição: 
 3.3.1. Comprovação de pagamento da anuidade da FEVERJ 2013 ou da sua federação estadual no 
caso de visitantes de outros estados;  
 3.3.2. Termo de Responsabilidade assinado pelo responsável no caso de tripulantes menores de 18 
anos;  
 3.3.3. Ficha de medição aprovada pelo “Medidor-Chefe”; e   
 3.3.4. Comprovação do pagamento da taxa de inscrição na tesouraria do clube. 
 3.4. Regras da ABCD para inscrição em cada categoria: 

1. Estreante – Será definido como estreante o timoneiro que nunca tiver competido em Campeonato 
Brasileiro como timoneiro, tiver menos de 1 (um) ano na classe, ou nunca ter pertencido ou 
competido como timoneiro por outra classe, ficando sua inscrição nesta categoria sujeita a 
aprovação do Secretário Estadual;  

2. Juvenil – Para timoneiros até 16 anos completos;  
3. Sênior – Para timoneiros entre 17 anos e 44 anos completos;  
4. Máster – Para timoneiros entre 45 anos e 55 anos completos;  
5. Grand Master – Para timoneiros acima de 56 anos;  
6. Feminina – Para tripulações do sexo feminino; 
7. Dupla-mista - para tripulações de sexo oposto; e 
8. 1.5 – para tripulações com mais de 150 Kg, sem a possibilidade do uso de lastros.  

 



4. TAXAS  

4.1. Será cobrada a taxa de R$ 100,00 (cem reais) por barco (R$ 30,00 p/FEVERJ e R$ 70,00 p/CNP). Os 
projetos sociais envolvendo a VELA estão isentos deste pagamento. 
4.2. Todos os competidores elegíveis receberão uma camisa do evento. 

5. PROGRAMA 

5.1 – Registro, medição, dias de competição e cerimônia de premiação: 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

16 a 22 de março, exceto 
dia 18. 

09:00h às  16:00h Inscrições 

23 e 24 de março 09:00h às 12:00h Inscrições e Medição 

26 e 27 de março 09:00h às 16:00h Inscrições 

28 de março 
09:00h às 16:00h Inscrições  

09:00h às 17:00h Medição 

29 de março 

08:30h às 11:30h Inscrições 

09:00h às 12:00h Medição 

12:00h Reunião de Timoneiros 

13:00h Início das Regatas 

30 de março 12:30h Início das Regatas 

31 de março 
12:30h Início das Regatas 

18:00h Cerimônia de Premiação no Salão da Galera 

  
 5.2. Regatas programadas - o campeonato será composto por uma série de 6 (seis) regatas e 
será válido com a realização do mínimo de 3 (três) regatas. Serão realizadas no máximo 3 (três) regatas 
em cada dia.  
 5.3. No último dia de competição (31/03/2013), não haverá largada após as 16:00 h.  

 6. MEDIÇÕES 

 6.1. Será realizada conforme o programa do campeonato constante do item 4 e de acordo com 
as Regras de Medição da Classe Dingue (RMD). A critério da Autoridade Organizadora a medição poderá 
ser integral ou parcial. 
 6.2. Um barco ou equipamento poderá ser inspecionado e/ou medido a qualquer momento para 
verificação quanto ao cumprimento da RMD. O mesmo se aplica ao peso dos tripulantes. 
  6.3. Os barcos, mastreações e velas não poderão ser retirados do Clube Naval Piraquê após a 
realização da medição, permanecendo na área determinada pela organização do campeonato até o 
término do campeonato. 
 

7. INSTRUÇÕES DE REGATA 

Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do Campeonato no ato da inscrição. 

8. LOCAL 

As regatas serão disputadas na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

9. PERCURSOS 

Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata. 

10 – SISTEMA DE PUNIÇÃO:  

Será aplicado o apêndice P das Regras da ISAF – Procedimentos Especiais para a regra 42. 

11. PONTUAÇÃO 

 11.1. Será utilizado o sistema linear de pontuação. 



 11.2. Quando 3 (três) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a 
soma de suas pontuações em cada regata. 
 11.3. Quando 4 (quatro) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 
série será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se o seu pior resultado.  
12. BARCOS DE APOIO 
Os barcos de apoio serão identificados com bandeira numerada que serão distribuídas pela Autoridade 
Organizadora mediante pedido da flotilha/clube interessado até 28/03.  
13. LOCAL DE PERMANÊNCIA, ENTRADA E RETIRADA DE BARCOS 
 13.1. A entrada de barcos no clube poderá ocorrer a partir de 23/03/2013, devendo o 
proprietário, flotilha ou clube, fazer contato prévio com a Secretaria Náutica do Piraquê, por e-mail ou 
telefone, informando a data/hora estimada de chegada, a fim de ser expedida a autorização de entrada 
para a Portaria Administrativa do clube. Deverão permanecer nos locais definidos pela “Autoridade 
Organizadora” 
 13.2. A retirada dos barcos do clube deverá ocorrer até às 17:00h do dia 02/04/2013. A não 
retirada até esta data implicará no pagamento de uma taxa diária de permanência no valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais) por barco. 
 13.3. Todas as carretas e equipamentos dos barcos devem estar  identificados com nome do 
barco, numeral e clube do mesmo. 
14. PREMIOS 
Serão concedidos para as categorias:  Estreante, Juvenil, Feminino, Sênior, Master, Grand Master. Dupla 
Mista  e 1.5, como segue: 

 1º ao 5º na classificação geral. 
 Com até três inscritos na categoria será premiado o 1º colocado. 
 Com até cinco inscritos na categoria serão premiados os 1º e 2º lugares. 
 Acima de cinco inscritos na categoria serão premiados os 1º, 2º e 3º lugares. 

OBS: a premiação será cumulativa 
 15 – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
Os competidores participam da série de regatas do campeonato a seu próprio risco. Considere a regra 4, 
Decisão de Competir. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 
materiais ou físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas, seus antecedentes, 
durante ou depois de completada. 
16. MAIS INFORMAÇÕES 
16.1 Secretaria Náutica do CNP: contato c/ Srta. Amanda 
Clube Naval Piraquê – Av. Borges de Medeiros 2.364. Lagoa. CEP 22470-003 
Telefones: (21) 3077-6027, 3077-6052 e 3077-6000.  
Fax: (21) 3077-6088 
E-mail: secvden@piraque.org.br 
16.2 Secretário Estadual da Classe: velejador Paulo Leite 
E-mail: secestadual@dingueestadualrj2013.com.br 
16.3 Sites com notícias do campeonato: 
www.feverj.org.br 
www.piraque.org.br 
www.estadualdinguerj2013.com.br 

16.4 FEVERJ/e-mail: feverj@feverj.org.br 

 

ORGANIZAÇÃO: 
Clube Naval Piraquê (CNP) e Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro (FEVERJ) 

 
 

mailto:secvden@piraque.org.br
mailto:secestadual@dingueestadualrj2013.com.br
http://www.feverj.org.br/
http://www.piraque.org.br/
http://www.estadualdinguerj2013.com.br/
mailto:feverj@feverj.org.br

