Campeonato Estadual
Classe Dingue
20 à 22 de Junho 2019
Organização: BVC e FEVERJ

Patrocinador:
AVISO DE REGATA
1. AUTORIDADE ORGANIZADORA
1.1. O campeonato será organizado pelo Búzios Vela Clube e pela Federação de Vela do Estado do Rio
de Janeiro, com o apoio do Hotel Arete e da BR Marinas Búzios,
1.2. A sede do Campeonato será no Hotel Aretê Búzios.
2. REGRAS
2.1. A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela da WS – World
Sailing – 2017/2020,
2.2. Serão aplicadas as prescrições da CBVela (Confederação Brasileira de Vela) e da FEVERJ
(Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro),
2.3. Serão observadas as determinações do Estatuto, Regras de Medição da Classe Dingue (RMD) e
Resoluções da Associação Brasileira da Classe Dingue, disponíveis no site www.classedingue.com.br,
2.4. A RRV 40 e o preâmbulo da Parte 4 das RRV são modificados como segue:
2.4.1. A primeira sentença da RRV 40 é eliminada e substituída por: “Cada competidor deve vestir um
colete salva vidas adequadamente fechado por todos os momentos enquanto em água, exceto quando
temporariamente colocando ou tirando roupa”.
2.5. Em caso de conflito entre o Aviso e as Instruções, prevalecem as Instruções de Regata. Isto modifica
a regra 63.7.
3. PROPAGANDA
3.1. Os barcos podem ser obrigados a expor número de proa e propaganda escolhida e suprida pela
Autoridade Organizadora,
3.2. A FEVERJ poderá fazer uso de seus direitos de comercialização dos Eventos com seus
patrocinadores.
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
4.1. Será requerida elegibilidade perante a World Sailing de acordo com o Regulamento 19 para todos os
velejadores,
4.2. Cada velejador deverá estar quite com sua respectiva Federação Estadual,
4.3. Os velejadores participantes de projetos sociais, devidamente documentados, estarão isentos da taxa
de inscrição,
4.4. No caso do(a) velejador(a) ser menor de 18 anos no primeiro dia do evento, dia 05 de fevereiro de
2019, o formulário deve ser assinado pelo responsável legal e enviado para o e-mail feverj@feverj.org.br.
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5. TAXAS
5.1. A taxa de inscrição será de R$ 70,00 (setenta reais) por velejador,
5.2. A taxa de inscrição poderá ser paga através de depósito bancário na conta corrente da Federação de
Vela do Estado do Rio de Janeiro: Banco: Itau, Agência nº: 6199, Conta nº: 17905-9, CNPJ:
34.166.603/0001-80. Os comprovantes de depósito deverão ser enviados para o e-mail da Federação de
Vela do Estado do Rio de Janeiro – feverj@feverj.org.br,
5.3. Os competidores que se inscreverem até 15/05 terão o beneficio da opção de hospedagem no Hotel
Arete, de apartamento duplo, com a diária promocional de R$ 300,00 mais a taxa de serviço (10%). As
reservas dos apartamentos deverão ser feitas também até o 15/05.
6. FORMATO DE COMPETIÇÃO
6.1. O evento consistirá em uma série única com 6 (seis) regatas programadas.
7. PROGRAMA
7.1. A programação para cada evento deverá seguir o modelo conforme a seguir:
DATA

HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO

20/06 – Quinta feira

09:00 as 13:00
12:00
14:00
17:00

Medições e Inscrições
Reunião de Comandantes
Regatas
Happy Hour

21/06 – Sexta feira

13:00
16:00

Regatas
Happy Hour

22/06 – Sábado

13:00
17:00

Regatas
Cerimônia de Premiação

7.2. O horário limite de sinalização de partida no último dia de regatas, dia 22 de junho de 2019
será às 16:00h,
7.3. Estão programadas até duas regatas por dia, e caso seja necessário, uma regata extra poderá ser
disputada, desde que não seja adiantada a programação prevista,
7.4. Os tempos limites (sempre em minutos) serão conforme tabela abaixo:
Tempo limite
Marca 1
Chegada
Tempo Objetivo
75
25
15
50
8. MEDIÇÕES
8.1. Os competidores poderão somente usar um casco, uma bolina, um leme (com cana e extensão), um
mastro, uma retranca e uma vela, que devem estar de acordo com as Regras da Classe Dingue,
8.2. Haverá a pesagem dos cascos e das tripulações e podeá haver a inspeção de medição dos itens da
Regra da Classe Dingue a qualquer momento do evento. Os itens inspecionados que não estiverem de
acordo com as regras ou com a Ficha de Medição do evento darão ensejo à desclassificação da tripulação
nas regatas em que tiverem ocorrido.
8.3. Em caso de avaria, a substituição de qualquer equipamento deverá ser previamente solicitada por
escrito ao Gerente de Regata, na Secretaria do Campeonato, e efetuada somente se houver autorização.
Caso não seja possível formalizar esta solicitação antes da substituição, deverá o competidor solicitar
verbalmente à Comissão de Regatas ou de Protesto e formalizar o pedido por escrito até o término do
prazo de protestos deste dia.
8.4 Cada barco competidor deverá ter a bordo cabo especifico para reboque com mímimo de 12 milimetros
de espessura e 12 metros de comprimento. [NP][DP]
9. INSTRUÇÕES DE REGATA
9.1. Estarão disponíveis na Secretaria do Campeonato no Hotel Aretê Búzios a partir das 9:00 do dia 20
de junho de 2019.
10. LOCAL
10.1. A sede do evento será Hotel Aretê Búzios – Armação dos Búzios, RJ,
10.2. A secretaria oficial do evento bem como o local para audiências de protesto será no Hotel Aretê
Búzios em local a ser informado,
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10.3. A Área de Regata será em frente das Praias Rasas e de Manguinhos.
11. LOCAL DE PERMANÊNCIA [NP][DP]
11.1. É obrigatória a permanência dos barcos no Hotel Aretê Búzios do dia 20 ao dia 22 de junho de 2019
enquanto não estiverem em regata.
12. PERCURSOS
12.1. Os percursos serão no formato Barla-Sota (4 ou 5 pernas) e Triangulo Olímpico.
13. SISTEMA DE PUNIÇÃO
13.1. Será aplicado o Apêndice P – Procedimentos Especiais para a Regra 42.
14. PONTUAÇÃO
14.1. Será aplicado o Apêndice A. RRV B8 está deletada,
14.2. 02 (duas) regatas são requeridas para constituir a série,
14.3. Quando até 04 (quatro) regatas forem completadas, não haverá descarte,
14.4. Quando 05 (cinco) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a
soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado.
15. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO [NP][SP]
15.1. Exceto em emergência, um barco não poderá fazer transmissões por rádio enquanto estiver em
regata, nem receber comunicações não disponíveis para todos os barcos. Esta restrição se aplica também
a telefones móveis.
16. PRÊMIOS [NP][SP]
16.1. Será oferecida premiação aos três primeiros colocados na classificação geral e de cada categoria,
desde que tenha no mímimo 6 barcos inscritos. De 3 a 5 barcos inscritos em cada categoria só será
premiado o 1º colocado da categoria.
16.2. Categorias:
o Estreante – os timoneiros que nunca tiverem competido em Campeonatos: Estaduais, Regionais
e Brasileiros como tal, tiverem menos de 1 (um) ano na classe, ou nunca ter pertencido ou
competido, também como timoneiro, por outra classe, ficando sua inscrição nesta categoria
sujeita à aprovação da Coordenação Estadual,
o Feminina – tripulações do sexo feminino;
o Dupla-mista – tripulação com 1 homem e 1 mulher;
o Juvenil – timoneiros até 16 anos completos;
o Sênior – timoneiros entre 17 anos e 44 anos completos;
o Máster – timoneiros entre 45 anos e 55 anos completos;
o Grand Master – timoneiros acima de 56 anos;
o 1.5 – Tripulações com mais de 150 Kg, sem a possibilidade do uso de lastros.
17. ISENÇÃO E RESPONSABILIDADE
17.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de
Competir. O esporte a vela por sua natureza é um esporte imprevisível e desta forma envolve risco. Por
participar no evento, cada competidor e equipe de apoio concorda que:
(a) Estão cientes do risco inerente envolvido no esporte e aceitam a responsabilidade de expor a si
mesmos, sua tripulação e barco a tal risco enquanto tomando parte no evento;
(b) Eles são responsáveis pela sua segurança, de suas tripulações, do barco e suas outras propriedades
enquanto em água ou em terra;
(c) Eles aceitam a responsabilidade por qualquer prejuízo, dano ou perda até a extensão causada por
suas ações ou omissões;
(d) O fornecimento de uma equipe de comissão de regatas, barcos de segurança, árbitros e outros
oficiais e voluntários pela organização não isenta os competidores de suas próprias responsabilidades;
(e) A cobertura de um barco de segurança para esta tarefa, particularmente em extremas condições de
tempo, será conforme possa ser viável nestas circunstâncias.
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17.2. A Autoridade Organizadora não aceitará 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.
18. INFORMAÇÕES
Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro
Praça Mahatma Gandhi, nº 2, grupo 1210, 1211 e 1212
20031-908 – Centro - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
E-mail: feverj@feverj.org.br | Site: www.feverj.org.br
Hotel Arete
Alamedas Andorinhas – Lot Praia Baia Formosa s/nº
Búzios, RJ, CEP: 28950-000
Reservas e informações - Telefones:
+55 21 2106 2323
comercial@promenade.com.br

www.hotelarete.com.br

Alameda Andorinhas - Lot. Praia Baia Formosa, s/nº
Búzios / RJ
CEP: 28950-000
Barco: BR Marinas
Coordenadas:
LAT 22º 44' 54, 69"S
LON 41º 57' 23,51" O Alameda Andorinhas - Lot. Praia Baia Formosa, s/nº
Búzios / RJ
CEP: 28950-000
Barco: BR Marinas
Coordenadas:
LAT 22º 44' 54, 69"S
LON 41º 57' 23,51" O
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ANEXO I

CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE DINGUE
FEDERAÇÃO DE VELA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BÚZIOS VELA CLUBE
FICHA DE INSCRIÇÃO
NUMERAL:

NOME DO BARCO:

CATEGORIA:

CLUBE FEDERADO:

FEDERAÇÃO:

TIMONEIRO:

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP:

CIDADE:

UF:

CELULAR:

TELEFONES:

ISAF ID:

E-MAIL:

PROEIRO:

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP:

CIDADE:

UF:

CELULAR:

ISAF ID:

TELEFONES:

E-MAIL:

DECLARAÇÃO

Declaro conhecer e respeitar as Regras Internacionais de Regata a Vela (World Sailing) 2017/2020, as determinações da CBVELA e da FEVERJ,
regras da Classe, as instruções de Regata, incluído as alterações feitas pela Comissão de Regatas ou pela Comissão de Protesto; estando eu e
meu tripulante, assim como o barco mencionado, rigorosamente de acordo com a declaração agora prestada.
LOCAL E DATA

ASSINATURA
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