
 
AVISO DE REGATA 

 

“COPA LAGOA DE DINGUE” 

 

28 e 29/3 de 2009 

 

LAGOA RODRIGO DE FREITAS 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO: Clube Naval Piraquê (CNP) 
Av. Borges de Medeiros 2.364. Lagoa. 

Tels: 3077-6027/3077-6052 

Fax: 3077-6088 

E-mail: secvden@piraque.org.br 

 
 
1.REGRAS 
1.1- A Copa Lagoa de Dingue será disputada sob as seguintes Regras e Regulamentos:  
Regras da ISAF 2009/2012, Estatuto e Regras de Medição da Classe Dingue, determinações da 
CBVM, determinações da FEVERJ, Avisos de Regata, Instruções de Regata e avisos no quadro 
oficial do evento. 
 
2.PROPAGANDA 
2.1- Será adotada a categoria C – ver Regulamento 20 da ISAF.  

 
3.INSCRIÇÕES 
3.1-É obrigatória. Os barcos elegíveis deverão ser inscritos preenchendo o formulário de 
inscrição na Secretaria Náutica do CNP, a partir do dia 21/03/09, nos seguintes horários: 
3.2-De 21 a 27/3 - no período de 09:00 às 16:00 hs. 
3.3-Dia 28/3 - no período de 0900 às 12:00 hs.  
3.4-Os tripulantes menores de idade necessitarão de autorização expressa de um dos seus 
responsáveis através do preenchimento de um Termo de Responsabilidade na secretaria náutica 
por ocasião da inscrição. 
  
4.TAXA DE INSCRIÇÃO 
4.1-Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
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5.PROGRAMA: 

5.1 – Dias de inscrição/competição: 

21/03/09 09:00 h Abertura das inscrições 

28/03/09 12:00 h Encerramento das inscrições 

28/03/09 12:15 h Reunião de timoneiros no CNP 

28/03/09 13:30 h Inicio da sinalização das regatas do dia 

29/03/09 13:00 h Inicio da sinalização das regatas do dia 

29/03/09 18:00 h Cerimônia de premiação no Salão  da Boate 
Galera. 

5.2 – Número de regatas programadas: 04 (quatro), podendo ser realizadas até 2 (duas) regatas por dia.  

 
6.MEDIÇÃO 
6.1-Os barcos deverão estar com as suas medições de acordo com o prescrito nas Regras de 
Medição da Classe Dingue(RMD). Os tripulantes deverão checar seus pesos na balança da 
secretaria náutica.  
6.2-Qualquer barco ou equipamento poderá ser inspecionado a qualquer tempo. 
 

7.INSTRUÇÕES DE REGATA 
7.1-Estarão à disposição dos velejadores na Secretaria Náutica do Clube Naval Piraquê, no 
período de 09:00 às 12:00hs do dia 28/03/09 e a partir de 21/03/09 no site do clube 
(http://www.piraque.org.br)– acessando Esportes Náuticos/Copa Lagoa de Dingue 2009. 
 

8.LOCAL DO EVENTO 
8.1-A área de regata será a lagoa Rodrigo de Freitas  - Rio de Janeiro. 
 
9. PERCURSOS 
9.1- Informações sobre os percursos estarão contidas nas IR. 
9.2- A categoria  de estreantes poderá ter largadas e percursos diferentes das demais 
categorias, conforme previsto no parágrafo 2º do item 9.2 do Estatuto da Classe Dingue. 

 
10. SISTEMA DE PUNIÇÃO 

10.1- Estará em vigor o Apêndice P – Penalidades imediatas por infração à regra 42 da ISAF 

 
11. PONTUAÇÃO 
11.1- Será aplicado o sistema linear de pontuação (item A4 do apêndice A das regras da ISAF) 
11.2-  O mínimo de 2 regatas devem ser completadas para se constituir a série e validar a copa. 
11.3- Não haverá descartes. 

 
12.BARCOS DE APOIO 
12.1- Os barcos de apoio/botes infláveis deverão ser inscritos na secretaria do evento e serão 
identificados com bandeiras numeradas que serão distribuídas pela autoridade organizadora 
mediante pedido da flotilha/clube interessado até às 10:00 hs do dia 28/3/09. Os pedidos 
devem ser por e-mail ou através de formulário apropriado na secretaria náutica do clube. 
12.2- Quando em terra, deverão ser guardados na área designada “Área de Apoio” e quando na 
água e atracados, deverão ser amarrados nos cunhos do cais designados para cada flotilha.  

  
13. LOCAL DE PERMANÊNCIA DOS CASCOS, MASTREAÇÕES e VELAS/IDENTIFICAÇÃO 
DE MATERIAL 
13.1- Os barcos, mastreações e velas deverão permanecer nas áreas determinadas  pela 
organização da copa até o seu término. 
13.2- As carretas de encalhe dos barcos devem estar  bem identificadas com o nome, numeral 
 e o clube do barco para facilitar a subida de rampa ao final de cada dia de regata. 
13.3- A retirada dos barcos do clube deverá ocorrer até o dia 31/03/09. Eventuais necessidades 
de permanência após esta data deverão ter a autorização prévia da Vice-Diretoria de Esportes 
Náuticos do CNP (vden@piraque.org.br). 
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14. PREMIOS: 

Grand Master (timoneiros acima de 60 anos) 1º, 2º e 3º lugares 

Master (timoneiros de 45 à 59 anos completos) 1º, 2º e 3º lugares 

Sênior (timoneiros de 17 à 44 anos completos ) 1º, 2º e 3º lugares 

Juvenil (timoneiros até 16 anos completos) 1º, 2º e 3º lugares 

Dupla-mista (tripulantes de sexo oposto) 1º, 2º e 3º lugares 

Feminino (tripulações do sexo feminino) 1º, 2º e 3º lugares 

1.5 (tripulações acima de 150Kg) 1º, 2º e 3º lugares 

Estreante (menos de 01 ano na classe sem 
participação anterior em campeonato 
estadual/brasileiro e nunca tiver pertencido ou 
competido por outra classe) 

1º, 2º e 3º lugares 

 
15. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os competidores participam desta copa 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 da Copa Lagoa de Dingue. 

 
 
RICARDO DRUSEDAU 
Diretor de Esportes Náuticos do CNP 

 
 

 

Seja um dos 100 no brasileiro de Dingue 2009!!!! 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


