
1º AVISO DE REGATAS 
 

XIº CAMPEONATO SUDESTE-BRASILEIRO DA CLASSE DINGUE 
CLUBE DOS CAIÇARAS – RIO DE JANEIRO 

7 E 8 DE SETEMBRO DE 2013 
 

01 – REGRAS 

A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das 
Regras de Regata a Vela. 

 

02 – PROPAGANDA 

Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida pela 
autoridade organizadora. 

 

03 – ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

03.1 O campeonato estará aberto para todos os barcos da Classe Dingue. Os 
competidores deverão estar em dia com sua Federação Estadual. 

 

03.2 Os barcos elegíveis deverão confirmar a sua inscrição na Secretaria do Campeonato 
até as 10:00h do dia 07 de setembro de 2013, mediante preenchimento da ficha de 
inscrição em anexo e do pagamento da taxa de inscrição. 

 

03.3 A Ficha de Inscrição está disponível no site www.caicaras.com.br e e-mail 
nautica@caicaras.com.br, para pré inscrição até o dia 31/08/2013. 

 

04 – TAXAS 

04.1 A taxa de inscrição é de R$ 100,0 (cem reais) por barco. 
 

04.2 As Instituições ou Projetos Sociais que pleitearem isenção da taxa de inscrição, 
deverão solicitar por escrito (e-mail) até o dia 31/08/2013, possibilitando a análise 
por parte da organização. 

 

05 – PROGRAMA 

Datas e horários do evento 
06/09 – Sexta– feira 
 09:00h às 18:00h – Inscrições 
07/09 – Sábado 
 10:00 h – Encerramento das Inscrições 
 10:00 h – Reunião de timoneiros 
 11:00 h – Regatas do dia 
08/09 – Domingo 
 11:00h Regatas do dia 
 18:00h – Cerimônia de Premiação 

 



05.2 Regatas programadas – O Campeonato será composto por uma série de 6 (seis) 
regatas e será válido com a realização do mínimo de 2 (duas) regatas. Serão 
realizadas no máximo 4 (quatro) regatas em cada dia. 

 

05.3 No domingo, dia 08/09/2013, nenhum sinal de atenção será feito após às 15:30 h.  
 

06 – MEDIÇÕES 

06.1 Todos os barcos inscritos estarão sujeitos a medição por solicitação da Comissão de 
Regatas. 

 

06.2 As tripulações serão pesadas no ato da inscrição. 
 

07 – INSTRUÇÕES DE REGATA 

Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do Campeonato a partir do dia 
06/09/2013. 

 

08 – LOCAL 

As regatas serão disputadas na Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 

09 – PERCURSOS 

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

10 – SISTEMA DE PUNIÇÃO:  

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

 

10.2 Haverá um primeiro julgamento por arbitragem, cuja penalidade será de 15% do 
número de barcos inscritos. 

 

11 – PONTUAÇÃO 

11.1 Será utilizado o sistema linear de pontuação. Quando 3 (três) regatas tiverem sido 
completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações em 
cada regata. 

 

11.2 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 deverão ser previamente credenciados até 31/08/2013. 
 

13 – ENTRADA, RETIRADA E LOCAL DE PERMANÊNCIA DE BARCOS 

13.1 A entrada de barcos no clube poderá ocorrer a partir de 27/08/2013, devendo o 
proprietário, flotilha ou clube, fazer contato prévio com a Secretaria Náutica do 
Caiçaras, 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. Nossa garagem funciona de terça a domingo das 8:00 às 17:00 h. 

 

13.2 Na sexta feira anterior a regata (dia 06), excepcionalmente poderemos receber os 
barcos de tripulações de fora do Rio, até Às 23 horas, hora que o clube fecha. Neste 
caso é imprescindível a comunicação com antecedência. 

 

13.3 A retirada dos barcos do clube deverá ocorrer excepcionalmente até as 22:00 h de 
domingo 08, ou a partir de terça-feira dia 10 entre 08:00 e 17:00 h, horário de 
funcionamento da Garagem Náutica. 

 

13.4 Os barcos não poderão ser retirados do clube-sede e deverão permanecer na área 
determinada pela organização até o término do Campeonato 

 

14 – PRÊMIOS 

Serão premiados os 3 primeiros colocados na classificação geral e os 3 primeiros 
colocados das seguintes categorias: 
a) 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 à aprovação do Secretário Nacional; 

b) Juvenil – Para timoneiros até 16 anos completos; 
c) Feminina – Para tripulações do sexo feminino; 
d) Sênior – Para timoneiros entre 17 anos e 44 anos completos; 
e) Máster – Para timoneiros entre 45 anos e 55 anos completos; 
f) Grand Master – Para timoneiros acima de 56 anos; 
g) Dupla-mista – Para tripulações de sexo oposto; 
h) 1.5 – Para tripulações com mais de 150Kg, sem a possibilidade do uso de lastros. 

 

Cada tripulação somente poderá concorrer em uma única categoria, 
cumulativamente com a classificação geral. 

 

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 Clube dos Caiçaras – Av.Epitácio Pessoa, sn – Lagoa - CEP 
22471-002 – Tel/Fax. (21) 2529 4823 – E-mail: nautica@caicaras.com.br – Site: 
www.caicaras.com.br . 

 



16.1 Solicitamos por motivo de organização que os clubes afiliados enviem uma lista com 
seus barcos participantes assim como tripulação com antecedência mínima de 72 horas 
da chegada ao clube afim de poder ser colocado na lista da portaria do Clube Caiçaras.



 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

11º CAMPEONATO SUDESTE-BRASILEIRO DA CLASSE DINGUE 
CLUBE DOS CAIÇARAS – RIO DE JANEIRO 

7 E 8 DE SETEMBRO DE 2013 

 
Timoneiro:  Data Nasc: ___/___/____ Peso  Kg 

 
Proeiro:  Data Nasc: ___/___/____ Peso  Kg 

 
Numeral:  Nome do Barco:  

    
Clube:  UF:  

 
Categoria:  

 
Telefone Fixo:  Telefone Cel.:  

 
E-mail:  

 
D E C L A R A Ç Ã O 

Declaro conhecer as Regras de Regatas da ISAF, principalmente às regras fundamentais, as 
determinações da CBVM, o regulamento Técnico da FEVERJ, as instruções de regata e as regras 
pertinentes a minha Classe; estando eu e os meus tripulantes, assim como o barco à vela acima 
mencionado, rigorosamente de acordo com as declarações agora prestadas. 

 
T E R M O  D E  R E S P O N S A B I L I D A D E 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de 
Competir. As Autoridades organizadoras não aceitarão 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. 
 

Eu concordo em ser regido pela Regras de Regatas a Vela e por todas as demais regras que regem esse 

evento. 

 
Data:  

 
Assinatura do Responsável:  

 
 
 


