
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO ESTADUAL 
23, 24 e 30 de Setembro e 1 de Outubro de 2017 

HPE 25 
Organização: Clube Naval Charitas 

Apoio: Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro 
 

AVISO DE REGATA 
 
1. REGRAS: 
1.1 A regata será governada pelas Regras de Regata a Vela 2017-2020. 
1.2 As prescrições nacionais não serão aplicáveis. 
1.3 Determinações da FEVERJ, Estatuto e Regras de Medição da Classe HPE 25, este Aviso de Regata (AR) e as 

Instruções de Regata (IR). 
1.4 As Regras de Regata Classe Internacional HPE serão aplicadas. 
1.5 Adendo Q – regatas de flotilha arbitradas, em todas as regatas 

(http://www.sailing.org/tools/documents/AddendumQversion20130121-[14297].pdf) 
 

2. PROPAGANDA: 
2.1 A propaganda do competidor será de acordo com o Regulamento 20 das regras da ISAF. 
2.2 Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida pela Autoridade Organizadora. 
 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
3.1 A Regata será aberta a todos os barcos que estiverem de acordo com o Apêndice 2 das Regras de Regata da ISAF 

2017-2020 e certificados de medição da Classe HPE validos para 2017 e os competidores deverão está em dia com 
sua Federação Estadual. É obrigatória a apresentação dos certificados de medição no ato da inscrição. 

3.2 Os barcos elegíveis deverão confirmar a sua inscrição na Secretaria do Campeonato até às 12:00h do dia 23 de 
setembro de 2017, mediante o pagamento da taxa de inscrição. 

 

4. TAXAS: A seguinte taxa será requerida: 
4.1 Taxa de Inscrição (FEVERJ) será de R$ 100,00 (cem reais) 
4.2 Taxa Social/administrativa para o CNC será de R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais) por embarcação.  

4.3 Inscrições podem ser feitas através do e-mail nautica@cncharitas.org.br, ou para o fax (21) 2109-8199, até 23/06/2017,  
juntamente com o comprovante de depósito identificado, referente à taxa de inscrição, efetuado na conta corrente 
01600-7, do Banco ITAÚ (341), agência 8325, em nome de Clube Naval Departamento Náutico, CNPJ: 

33.868.654/0004-33. 

4.4 Todos os competidores elegíveis receberão uma camisa do evento. 
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5. PROGRAMAÇÃO: 
5.1 Registro: 

Sábado, 23/09 9:00h ás 12:00h 
5.2 Dias de Competição: 

Dia Data Horário Eventos 

Sábado 23/09 13:00 às 17:00 Regatas 

Domingo 24/09 13:00 às 17:00 Regatas 

Sábado 30/10 13:00 às 17:00 Regatas 

Domingo 1/11 13:00 às 16:00 Regatas 

  Após as regatas Cerimônia de premiação 

5.3 Número de regatas programadas: 
Regatas Regatas por dia: 
10 (dez) regatas máximo 3 (três) por dia. 

5.4 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia será 13h00min. 
5.5 Não será dada nenhuma partida após as 16:00h do dia último dia de competição. 
 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 
 

7. LOCAL: A área de regata será na Enseada de Jurujuba e Baia de Guanabara e proximidades. 
 

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

9. PONTUAÇÃO: 
9.1 São requeridos que 4 (quatro) regatas devem ser completadas para que se constitua a série. 
9.2 a) Quando 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 

pontuações de cada regata. 
b) Quando 6 (seis) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 
pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

 

10. SISTEMA DE PUNIÇÃO: 
10.1 Alterando Regra 44, PUNIÇÃO - indicado pelo Jury em qualquer perna do percurso será de 360º. Autopunição em 

qualquer perna do percurso, ou seja, antes do Jury formalizar a penalização com bandeira vermelha, será de 270º. 
10.2 A Comissão de Regata poderá anunciar os números dos barcos que tenham cumprido as regras de largada via rádio 

VHF. 
10.3 A Regra 64.1 será alterada nas Instruções de Regata para permitir sanções que não a desclassificação por não 

cumprimento de algumas regras da ISAF. 
 

11. LOCAL DE PERMANÊNCIA: Será obrigatória a permanência de sábado para domingo (23/09 ao 24/09 e 30/09 ao 
1/10) no Clube Naval Charitas. 

 

12. COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BARCOS NA ÁGUA – RESTRIÇÕES 
Os barcos que participarem das regatas do dia 23 e do dia 30 de setembro e forem participar das regatas nos dias seguintes, 
não poderão ser retirados da água e pernoitando entre estes dias em locais indicados pela organização do Campeonato, 
exceto com e de acordo com os termos de autorização prévia por escrito do júri ou Comissão de Regata. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. COMUNICAÇÃO DE RÁDIO 
13.1 Salvo em caso de emergência, um barco não efetuará transmissões de rádio ou outros meios de transmissão 

enquanto em regata nem receberá comunicação por rádio ou de outros meios de comunicação não disponíveis a 
todos os barcos. Esta restrição também se aplica a telefones móveis. 

13.2 É intenção da autoridade organizadora e comissão de regatas usar rádios VHF marítimos para se comunicar com a 
flotilha quando fora do CNC. O canal 74 VHF será utilizado para isso. 

 

14. PRÊMIOS: Prêmios serão concedidos como segue: 

 1º ao 5º na Classificação Geral; 

 1º ao 3º na Categoria timoneiro proprietário dependendo do número de participantes inscritos; 
Com até três inscritos na categoria será premiado o 1º colocado; 
Com até cinco inscritos na categoria serão premiados 1º e 2º lugares; 
Acima de cinco inscritos na categoria serão premiados 1º, 2º e 3º lugares. 

 A premiação será no dia 1 de outubro logo após o encerramento das regatas. 
 
 

15. 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 com uma cama de casal e uma beliche, 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 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 segunda-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. 
OBS:  A tarifa da hospedagem para os velejadores desse evento será igual  a tarifa de sócio do CNC. 
 
 

16. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 
4, Decisão de Competir. A autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, 
físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas, seus antecedentes, durante ou depois de 
completada. 

 

17. MAIS INFORMAÇÕES: 
Para mais informação entrar em contato com: 
CLUBE NAVAL CHARITAS 
Endereço: Av. Carlos Ermelindo Marins, 3100 – Jurujuba – Niterói 
Fone: (21) 2109-8125/ 2109-8126 
Site: www.cncharitas.org.br 
e-mail: nautica@cncharitas.org.br 
e-mail: feverj@feverj.org.br 
 

http://www.cncharitas.org.br/
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