AVISO DE REGATAS
IX Campeonato Norte-Nordeste da Classe Dingue
09 a 12 de outubro de 2021
1. ORGANIZAÇÃO
O evento será realizado na subsede do Cabanga Iate Clube de Pernambuco (CICP), localizado na Rua Jandira
Wanderley Bastos, Maria Farinha - Paulista - PE
2. REGRAS
As regatas serão regidas em conformidade com as Regras de Regata a Vela (RRV) 2021/2024 da World
Sailing, em caso de divergência entre as versões em português e inglês, prevalecerá o texto original.
Subsidiariamente, aplicam-se as regras da CBVela, determinações da classe e demais instrumentos.
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
3.1 - Todos os barcos da classe Dingue, desde que devidamente inscritos e aprovados nos procedimentos de
pesagem, poderão participar do evento;
3.2 - Os velejadores deverão estar em dia com a sua Federação Estadual.
3.3 - Serão cobrados os seguintes valores como taxas de inscrição:
- até 31/08/2021 – R$ 200,00 por barco;
- de 01/09/2021 a 10/10/2021 – R$ 250,00 por barco;
3.4 - O recolhimento da taxa de inscrição antecipada deverá ser feito por depósito bancário na conta do
Cabanga Iate Clube de Pernambuco, sendo solicitado que os participantes enviem o comprovante de
depósito para o e-mail eventos@cabanga.com.br.
Dados bancários: Itau Ag: 1632, CC: 16225-9
Cnpj: 08.962.326.0001-01
Cabanga Iate Clube de Pernambuco.

4. INSTRUÇÕES DE REGATA
Estarão disponíveis na Secretaria Náutica do Campeonato, por ocasião da abertura das Pesagens.
5. PROGRAMA DE REGATAS
5.1 - Estão programadas 08 (oito) regatas.
5.2 - Até 03 (três) regatas poderão ser realizadas por dia.
5.3 - O início das regatas está previsto para as 13:00 horas nos dias 10 e11/10/2021 e para as 11:00horas no
dia 12/10/2021;

5.4 - Não será efetuado nenhum sinal de atenção após as 15:00h do dia 12/10/2021.

6. PROGRAMAÇÃO
DATA
09/10

10/10
11/10
12/10

HORÁRIO
09:00 às 12:00
14:00 às 17:00
09:00 às 11:00
11:00
11:30
13:00
13:00

EVENTO

Registro, Credenciamento e Pesagens.
Cerimônia de Abertura
Reunião de Comandantes
Regatas
Regatas

11:00
16:00

Regatas
Cerimônia de Premiação

Registro, Credenciamento e Pesagens.

7. PONTUAÇÃO
7.1 - É requerido que 03 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série.
7.2 - Quando até 04 (quatro) regatas forem completadas, a pontuação de cada barco será a soma de suas
pontuações em cada regata.
7.3 - Quando 05 (cinco) ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas
pontuações de cada regata, excluindo-se o pior resultado.
8. CATEGORIAS
As tripulações deverão se inscrever em uma das seguintes categorias, conforme as regras da ABCD:
Categorias
Juvenil - Timoneiros com até 16 anos completos.
Sênior - Timoneiros com idade entre 17 e 44 anos inclusive.
Master - Timoneiros com idade entre 45 e 55 anos inclusive.
Grand Master - Timoneiros com idade acima de 55 anos.
Duplas Mistas - Tripulações com um velejador e uma velejadora.
Feminina - Tripulações com 2 velejadoras.
1.5 - Tripulações com peso igual ou superior a 150 kg.
Estreante - Timoneiros que nunca disputaram um Campeonato, como tal, tiverem menos de 1 (um)
ano na classe, ou nunca competiram como timoneiro, por outra classe. A Inscrição, nesta categoria,
depende de aprovação pela organização do evento.
Obs: Para todas as categorias por idade, será considerada a idade em 12/10/2021.

9. PREMIAÇÃO
9.1 - Serão premiados os três primeiros colocados na classificação geral;
9.2 - O primeiro colocado da categoria que tiver de um a três inscritos;
9.3 - O primeiro e o segundo colocados da categoria que tiver quatro inscritos;
9.4 - Os três primeiros colocados da categoria que tiver cinco ou mais inscritos.
9.5 - Independente do 1º lugar geral, será declarado Campeão N/NE o primeiro colocado entre os barcos
comandados por timoneiros atualmente residentes em Estados do Norte ou Nordeste.
10. PERCURSO
Será utilizado o percurso barla-sota, nos moldes do diagrama disponível no anexo II.
11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
11.1 - Os competidores participam do evento a seu próprio risco. 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.
11.2 - A decisão de participar do evento caracteriza um ato unilateral do competidor, ciente dos riscos que a
atividade náutica proporciona. Os menores de 18 anos deverão apresentar autorização, por escrito, dos
pais ou responsáveis.
12. PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19
Para acesso às dependências do Cabanga Iate Clube de Pernambuco, será exigida apresentação do
exame específico RT-PCR com resultado negativo para COVID-19, realizado a no máximo 48 horas do
primeiro acesso ao CICP, sendo liberado quem apresentar carteira de vacinação comprovando ter
recebido a segunda dose da vacina contra a COVID-19. O uso de máscaras de proteção é obrigatório em
todas as dependências do CICP;

INFORMAÇÃO E CONTATOS
- José Araújo (Capitão de Flotilha / Coordenador Estadual): (81) 9.9969-3256. E-mail: arafau@bol.com.br /
dinguepernambuco@hotmail.com;
- Raul Brito (Cabanga Iate Clube de PE) - 81 3428-4277 / 81 99691-0321 E-mail: eventos@cabanga.com.br;

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Barco: ____________________________Numeral:_______________________
Categoria:
Juvenil

Senior

Master

Grand Master

Feminino

1.5

Estreante

Dupla Mista

Clube:_______________________________________________________Estado:_____________________

Nome do Timoneiro: ______________________________________________________________________
Idade:__________Peso:_____________Data de Nascimento:______________________________________
E-mail:_________________________________________________________________________________
Telefone:________________________________________________________________________________

Nome do Proeiro:________________________________________________________________________
Idade:__________Peso:____________ Data de Nascimento:______________________________________
E-mail:_________________________________________________________________________________
Telefone:________________________________________________________________________________

Eu, timoneiro (ou responsável - em caso de timoneiro menor de 18 anos) do barco acima especificado, estou
ciente de que o clube organizador se isenta de quaisquer responsabilidades quanto a danos materiais ou
físicos aos competidores, inclusive morte, que ocorram em decorrência da participação neste evento.

Assinatura:_____________________________________________________________

ANEXO II – PERCURSO

Barla Sota - 4 “Pernas”

ANEXO III – Opções de hospedagem
Lista de Hotéis
Nome

Endereço

Distância

Contato
(81) 3436-1331

Hotel Amoaras

Hotel Kuara Uçá

Hotel Okakoaras

Hotel Casa Blanca

Rua Da Amoaras Resort, 525 Maria Farinha - Paulista - PE

Rua Pirarucú, 3 - Maria Farinha Paulista - PE

Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite,
10297 - Maria Farinha - Paulista PE

Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite,
7040 - Pau Amarelo - Paulista - PE

Imóveis por temporada
Contatos:
Vanderlei
Danilo

(81) 999699295
(81) 9 98323542

700m

(81) 3436-1221
jluizsantos@outlook.com

(81) 99742-0309 (Eduardo)
1,0 km

Kuarausahotel1@hotmail.com

(81) 3436-1754
3,5 km

(81) 99230 3373

okakoarashotel@outlook.com

(81) 3435-8941
6,0 km

Valentim.moreno@hotelcasablanca.net.br

