
  
AVISO DE REGATA 

“REGATA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA” 

 

16 de dezembro de 2018 (domingo) 

 

LAGOA RODRIGO DE FREITAS 

 
ORGANIZAÇÃO: Clube Naval Piraquê (CNP) 

Av. Borges de Medeiros 2.364. Lagoa. 

Tel: 3077-6027/3077-6052 

E-mail: secvden@piraque.org.br 

 
1. REGRAS: A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições 
das Regras de Regata a Vela da ISAF (International Sailing Federation) 2017/2020 e 
regras das classes participantes. 

 

2. INSCRIÇÕES: Os barcos e competidores elegíveis deverão se inscrever,  
preenchendo o formulário de inscrição na Secretaria Náutica do Clube Naval Piraquê, no 
período de 09:00 às 12:00 horas do dia 16 de dezembro de 2018. Classes convidadas: 
Snipe, Dingue, Laser (Std, Radial e 4.7) e Optimist. 
 

3. PROGRAMAÇÃO: 

Domingo 16/12 09:00 às 12:00 h Inscrição na Secretaria Náutica 

Domingo 16/12 12:15 h Reunião de Timoneiros no CNP 

Domingo 16/12 13:00 h Inicio da sinalização de partida  

Domingo 16/12 14:30 h Início do churrasco de confraternização da 
náutica no pátio da garagem de barcos. 
Acesso mediante prévia adesão na secretaria 
náutica do CNP. 

Domingo 16/12 17:30 h Cerimônia de entrega de prêmios da regata, 
diplomas da escola de vela e placas aos 
velejadores destaques de 2018. 
Local: pátio da náutica 

mailto:secvden@piraque.org.br


4. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão à disposição dos velejadores na Secretaria 
Náutica do Clube Naval Piraquê no ato da inscrição e no site do clube acessando 
Esportes Náuticos a partir de 15/12/18. 

 

5. PREMIAÇÃO: 

Classe SNIPE  

Geral 1º, 2º e 3º   lugares 

CLASSE DINGUE  

Geral 1º, 2º e 3º   lugares 

Estreante 1º, 2º e 3º   lugares 

CLASSE LASER   

Std 1º, 2º e 3º  lugares 

Radial 1º, 2º e 3º  lugares 

4.7 1º, 2º e 3º  lugares 

CLASSE OPTIMIST  

Veterano Masculino 1º, 2º e 3º  lugares 

Veterano Feminino 1º, 2º e 3º  lugares 

Estreante 1º, 2º e 3º  lugares 

Escola de vela do CNP 1º, 2º , 3º, 4 e 5  lugares 

 
6. CONFRATERNIZAÇÃO: Esta regata marca o encerramento das atividades veleiras 

do corrente ano do Clube Naval Piraquê e tem por objetivo,  proporcionar uma 

confraternização geral da família náutica do clube e demais participantes da regata. 

Para abrilhantar esta festa, será realizado um churrasco por adesão no pátio da 

garagem de barcos logo após o término da regata em torno das 14:30 horas.  

Esta adesão deverá ser feita por e-mail (secvden@piraque.org.br), whatsapp 

997553121 ou pessoalmente na secretaria náutica do clube até às 12:00h do dia 

16/12/17. 

 

7. PERCURSO: Esta regata terá um percurso especial, cuja marca principal será a a 

tradicional árvore de natal da lagoa, próximo do Clube dos Caiçaras e tendo a linha 

de partida e de chegada na frente do cais do restaurante Capitânea do Piraquê, 

independente da direção do vento. Os  percursos para cada classe constarão de 

anexo à  Instrução de Regata. 

 

8. RESPONSABILIDADE: A decisão de participar desta regata será de exclusiva 
responsabilidade dos participantes. A Organização da regata ou qualquer outra pessoa 
ou entidade envolvida na organização não se responsabilizam por qualquer lesão, danos 
físicos os materiais dos competidores antes, durante e depois da realização da regata. 
 

 

“A VICE-DIRETORIA DE ESPORTES NÁUTICOS(VDEN) DO PIRAQUÊ DESEJA A 

TODOS OS VELEJADORES UM FELIZ NATAL E BONS VENTOS EM 2019” 
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