1º Aviso de Regatas
V Campeonato Norte/Nordeste da Classe Dingue
18 e 19 de março de 2017
Iate Clube de Itamaracá
Itamaracá – Pernambuco - Brasil
1. ORGANIZAÇÃO
As regatas serão realizadas pelo Iate Clube de Itamaracá, na raia em frente à sede da instituição, localizada
na Ilha de Itamaracá/PE.

2. REGRAS
Serão aplicadas as regras da World Sailing/ISAF 2017-2020, regras específicas da Classe Dingue – as quais
poderão ser alteradas por subsequente(s) aviso(s) de regatas ou Instrução de Regatas. Em caso de
divergência entre as versões em português e inglês, prevalecerá o texto original. Subsidiariamente, aplicamse as regras da CBVela, determinações da classe e demais instrumentos.

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
03.1 - Todos os veleiros das classes Dingue, desde que devidamente inscritos e aprovados nos
procedimentos de pesagem e medição, poderão participar do evento;
03.2 - As inscrições serão abertas a partir de janeiro de 2017, com a divulgação do 2º Aviso de Regatas

4. INSTRUÇÕES DE REGATA
Estarão disponíveis na Secretaria do evento, por ocasião da abertura das inscrições, como também no site
do Iate Clube de Itamaracá: www.iateitamaraca.com.br

5. PROGRAMAÇÃO
Sexta, 17/03/2017:
- 8 às 12h; 13 às 17h

– Pesagem e medições

Sábado, 18/03/2017:
- 08h00min

– Início das medições do dia

- 11h30min

– Reunião de Comandantes

- Até 12h00min

– Horário limite para inscrições e medições;

- 13h00min

– *Partidas.

- 18h00min

– Assembleia regional da classe

Domingo, 19/04/2017:
- 10h00min

– *Partidas.

-15h00min

– Horário previsto para cerimônia de premiação

*3 regatas previstas para cada dia.

6. GUARDERIA
Os barcos deverão ser guardados nas dependências do setor de vela do Iate Clube de Itamaracá, conforme
locais específicos devidamente designados.

7. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Nos termos do artigo 4 das Regras de Regata a Vela 2017-2020, “a responsabilidade pela decisão de
participar da regata ou de continuar em regata pertence exclusivamente ao barco”. Restam isentos,
portanto, de qualquer responsabilidade ou imputação, civil ou penal, o IATE CLUBE DE ITAMARACÁ, o
DINGUE PERNAMBUCO e os organizadores do evento.

8. INFORMAÇÃO E CONTATOS
-Clóvis Holanda (Capitão de Flotilha do Iate Clube de Itamaracá/Organizador): (81) 9.8917-0968 (Claro) e
9.9918-6598 (TIM - whatsapp). E-mail: clovishol@gmail.com;
-Roberto Cardoso (Diretor de Iatismo do Iate Clube de Itamaracá): (81) 99239-8050
-Leonardo Almeida (Coordenador Estadual – Dingue Pernambuco): (81) 9.8826-1531. E-mail:
dinguepernambuco@hotmail.com;

