


AVISO DE REGATA 
1ª REVISÃO 

 Prezados  Senhores; 
    

 É com satisfação que voltamos à sua presença para trazer notícias acerca do CAMPEONATO 
NACIONAL DE HOBIE CAT, das categorias HC 14 e HC 16, além do DINOCAT 14 & 16. 

 
 A Organização está trabalhando  com afinco e determinação para fazer deste mais um evento 

inesquecível. A busca de parcerias está tendo uma grande atenção por parte da Organização.  
 
  Havendo interesse em participar do evento como PATROCINADOR, CO-PATROCINADOR ou 

APOIADOR, mantenha contato conosco. Com certeza aliar a sua marca a um esporte basicamente 
de formadores de opinião é uma poderosa ferramenta de marketing. 

  
  Segue a primeira REVISÃO DO AVISO DE REGATAS, através da qual os senhores terão 

oportunidade de constatar a indicação de hospedagem, além de algumas pequenas alterações 
no texto  original.  Considerando que teremos um feriado durante o certame e que Búzios 
normalmente lota, programar desde já a sua estadia pode ser um fator de economia decisivo. 

 
      À Organização. 
  
  



 XXXV CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE HOBIE CAT 16 
XXXIX CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE HOBIE CAT 14 

 Data do Evento:  

• 29 de outubro até 05 de novembro de 2011  

 

 Sede: 

• Iate Clube Armação de Búzios – RJ 

• Praia dos Ossos s/n°, Armação de Buzios/RJ - Fone (fax) 22. 
26232493 

 



1. REGRAS 

• 1.1 O evento será regido pelas regras, tais como 
enumeradas nas definições das Regras de Regata à 
Vela. 

• 1.2 As regras de regata SINAL RECON e 66 são 
alteradas quanto aos prazos para sinalizar em terra 
e reabertura, respectivamente.  

  

  As alterações serão descritas em detalhes na 
 Instrução de Regata. 

 



2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

• 2.1 A Regata será aberta a todos os velejadores da classe Hobie Cat em dia 
para com a anuidade da ABCHC, competência 2011. 

 
• 2.1 .1. Sendo estrangeiro o timoneiro da tripulação, o mesmo deverá apresentar no 

ato da inscrição a comprovação da sua filiação com entidade congênere em seu País 
de origem, e será admitido no evento como CONVIDADO, não fazendo jus ao título de 
CAMPEÃO BRASILEIRO, acaso seja vencedor do certame, recebendo uma premiação 
especial. O título de campeão brasileiro é restrito a tripulação  inteiramente 
brasileira ou, no mínimo, composta por timoneiro brasileiro. 

 

• 2.2 Os velejadores elegíveis deverão se inscrever na Secretaria do Evento 
até às 11h do dia 30 de outubro de 2011 preenchendo o formulário de 
inscrição acompanhado do pagamento da taxa R$ 150,00 (cento e 
cinqüenta reais – HC 14) e R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais - HC 16), 
por embarcação. 

 

 



 
3. PROGRAMAÇÃO OFICIAL   
 
 

29/10/2011 Sábado 09hs às 17hs Recepção, Inscrições e Medição 

 

30/10/2011 

 

Domingo 

 

08:30hs às 11:30hs 

 

Conclusão de Inscrições e 

Medição 

30/10/2011 Domingo 12:00hs Abertura Oficial 

 

 

 

30/10/2011 

Domingo 14:00hs 

Regata de Abertura 

 

Mario José Dubeux Junior (HC16) 

 

 

Ney Pacheco (HC 14) 

 

30/10/2011 Domingo 20:30hs 
Coquetel de Abertura e entrega 

de Prêmios Regata de Abertura 

31/10/2011 Segunda-feira 12:00hs 2 Regatas  

01/11/2011 Terça-feira 12:00hs 2 Regatas + regata em atraso 

02/11/2011 Quarta-feira 12:00hs 2 Regatas + regata em atraso 

03/11/2011 Quinta-feira 12:00hs 2 Regatas + regata em atraso 

04/11/2011 Sexta-feira 11:30hs 2 Regatas +  regata em atraso 

04/11/2011 Sexta-feira 20:30hs Entrega de Prêmios 

05/11/2011 Sábado Livre p/ Turismo Livre p/ Turismo e/ou Retorno 



 
3. PROGRAMAÇÃO OFICIAL   
 
 3.3 Estão programadas dez regatas, podendo ser realizadas no 

máximo três por dia, contando com regata em atraso. 

 

3.4 O horário programado para o sinal de atenção da primeira 

regata de cada dia será às 11h, exceto no dia 04/11/2011, sexta-

feira, quando será às 10:30h. 

 

3.5 Não serão dadas partidas após as 16.00h de 04/11/2011, 

sexta feira. 



4. INSTRUÇÕES DE REGATA 

 

 

• 4.1 Estará à disposição dos competidores na secretaria do 
campeonato e serão entregues no momento da confirmação de 
inscrição. 

 



5. LOCAL DAS REGATAS 

 

 

• 5.1 As regatas serão realizadas na Baía de Búzios e o evento sediado 
pelo Iate Clube Armação de Búzios – RJ. 

 



6. PERCURSOS 

 

 

 

• 6.1 Serão utilizados os percursos oficiais da classe, que serão 
descritos na Instrução de Regata. 

 



7. SISTEMA DE PUNIÇÕES 

 

 

 

• 7.1 Para ambas as categorias da Classe Hobie Cat, a regra 44.1 é 
modificada substituindo-se as duas voltas de 360º por apenas uma 
volta de 360º 

 



8. PONTUAÇÃO 

 

8.1 Serão necessárias 4 (quatro) regatas para validar o evento, que terá 
os seguintes descartes: 

 

Até 4 regatas:  Não haverá descarte; 

5 até 7 regatas:  Um descarte do pior resultado; 

8 ou mais regatas: Dois descartes dos dois piores resultados. 

 

 



9.  LOCAL DE PERMANÊNCIA 

 

 

• Durante todo o evento os barcos devem permanecer guardados na 
sede do Iate Clube Armação de Búzios – RJ, em locais a eles 
designados pela Organização. 

 



10 A.  PREMIAÇÃO CATEGORIA HOBIE CAT 16 

 
– Regata de Abertura:  

• Serão premiados os três primeiros colocados 

 Regata Mario José Dubeux Júnior, O PIONEIRO 

 
– Evento principal:  

• 1º ao 5º Geral 

• 1º ao 3º Master (Timoneiro com 45 anos até 55 anos incompletos) 

• 1º Gran-Master (Timoneiro com 55 anos ou mais e Proeiro com 40 anos ou mais) 

• 1º Júnior (os dois atletas com menos de 18 anos no ato da inscrição) 

• 1º Estreante (Timoneiro que nunca competiu num BRASCAT) 

• 1° Feminino (Timoneira Mulher) 

   
– Haverá brinde de participação para todos os velejadores. 



10 B.  PREMIAÇÃO CATEGORIA HOBIE CAT 14 

 
– Regata de Abertura:  

• Serão premiados os três primeiros colocados 

 Regata Ney Pacheco 

 
– Evento principal:  

• 1º ao 3º Geral 

• 1º ao 3º Master (Atleta com 45 anos até 55 anos incompletos) 

• 1º Gran-Master (Atleta com 55 anos ou mais) 

• 1º Júnior (Atleta com menos de 18 anos no ato da inscrição) 

• 1º Estreante (Atleta que nunca competiu num BRASCAT) 

• 1° Feminino  

   
– Haverá brinde de participação para todos os velejadores. 



 
 
 
11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
 

Os competidores participam do certame pelo seu próprio risco e sob sua 

exclusiva responsabilidade. 

 

A decisão de competir é exclusiva do velejador. Acaso seja menor de 18 

anos, o velejador deverá portar autorização dos pais ou responsável, 

apresentando-a no ato da inscrição, sob pena de não ser admitido no 

evento. 

 

 A Autoridade Organizadora não assumirá qualquer responsabilidade por 

danos materiais ou morais relacionados direta ou indiretamente com o 

certame (BRASCAT 2011). Ao requerer a inscrição o atleta assume a sua 

automática condição de velejador tecnicamente capacitado para a disputa. 



 
12. HOSPEDAGEM (A) 
  Búzios está localizado em área privilegiada que reúne grande beleza e condições 

climáticas e geográficas consideradas ideais para a prática do desporto. O charme, e 
o encanto singular de Búzios, dispensam maiores comentários. 

 
 Por tudo isso, em períodos de feriado prolongado a disputa para encontrar vagas em 

hotéis e pousadas é enorme.  
 
 Sendo assim, CONSIDERANDO QUE TEREMOS UM FERIADO NO MEIO DO EVENTO, 

recomendamos que seja imediatamente providenciada a sua reserva.  Assim, 
passamos a apresentar um rol de Hotéis e Pousadas para todos os gostos, e bolsos. 

 
 Em todos os locais indicados foram ajustadas tarifas especiais para o evento. Vamos 

tentar classificar as opções pelo que a organização pôde constatar. No entanto, a 
Organização se isenta de qualquer responsabilidade pela prestação dos serviços, já 
que apenas está procedendo indicação para ajudar os velejadores que não conhecem 
Búzios e/ou queiram aproveitar-se dos descontos negociados. 

 
 



 
13. HOSPEDAGEM (B) 

 
Tel/Fax.: (55 22) 2623-6403 / 2623-5945 

  
 http://www.pousadacorsario.com.br/buzios/ind

ex.htm 
 
 TARIFA ACORDO (DIÁRIA C/ CAFÉ DA MANHÃ) 
• Apto 
 Sng/DBL 
 R$ 232,00 
 TPL 
 R$ 300,00 
  
Contato:  
 Gustavo Tavares  

Supervisor de Reservas / Reservation Supervisor  
Pousada Corsario Búzios  
reservas@pousadacorsariobuzios.com.br  
www.pousadacorsariobuzios.com.br  
 
Armação dos Búzios - Praia dos Ossos  
Rua Agripino de Souza, 50 - CEP 28950-000  
 
 

 

CLASSIFICAÇÃO (MUITO BOA) 
Perto do Iate Clube 

http://www.pousadacorsario.com.br/buzios/index.htm
http://www.pousadacorsario.com.br/buzios/index.htm
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13. HOSPEDAGEM (C) 

 
http://www.pousadamaina.com.br/ 

  

 Suites na Sede: 
 

R$ 170,00 p/ 02 pessoas. 
R$ 250,00 p/ 03 pessoas. 
 
-Vale das Emas I , temos 04 Chalés com 03 suites e 
01 Chalé com 02 suites. 
(sala , cozinha equipada , lavabo , deck , 
estacionamento e vista para o Mar). 
Chalé com 03 suites para 06 pessoas R$ 570,00. 
Chalé com 02 suites para 04 pessoas R$ 380,00. 
 
-Vale das Emas II , temos 03 Chalés com 05 suites e 
01 com 04 suites. 
(sala , cozinha equipada , lavabo , deck , 
estacionamento, e vista para o Mar). 
Chalé com 05suites para 10 pessoas R$ 1.200,00. 
Chalé com 04 suites para 08 pessoas R$ 1.000,00. 
Suites avulsas para 02 pessoas R$ 240,00. 
 
Todos com café da manhã incluído servido na Sede 
da Pousada. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

CLASSIFICAÇÃO (BOA) 

maina@pousadamaina.com.br 

mailto:maina@pousadamaina.com.br


 
13. HOSPEDAGEM (D) 

 
Tel.: +55 22 2623-6844/5908 

  

 

• La Chimère “búzios essence” & Vila d’este 
“handmade hospitality” 
 

• 20% de Desconto para Pagamento Integral à 
Vista através de Depósito, mínimo de 05 
noites de estadia. 

 
• 10% de Desconto para Pagamento com 

Cartão de Crédito, mínimo de 05 noites de 
estadia. 

 
 Solicito por favor que as reservas sejam 

solicitadas para os emails de reserva 
(reservas@lachimere.com.br & 
reservas@viladeste.com.br) de cada hotel e 
que neles conste que tratam-se de 
Participantes do Campeonato Brasileiro de 
Hobie Cat 16 e 14 em Búzios, para que as 
condições especiais sejam oferecidas. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

CLASSIFICAÇÃO (BOA) 

http://www.lachimere.com.br/ 

 

mailto:reservas@lachimere.com.br
mailto:reservas@viladeste.com.br
http://www.lachimere.com.br/


 
13. HOSPEDAGEM (E) 

 
Tel.: (+55)(22) 2623 4420 

  

 www.baiabonitabuzios.com.br 
 
• Apartamento vista jardim: R$189,00 
• Apartamento vista mar: R$225,00 
• Apartamento panorâmico: R$297,00 
• ( c/amplo terraço) 
 
 (café da manhã incluído) 

 
 Contato: 
• Daniele Assis 
• Baía Bonita Búzios  

Tel./Radio:(+55)(22)78147129 / 55*88*182234 
 
Tel./fax: (+55)(22) 2623 5418 
reservas@baiabonitabuzios.com.br 
 
 

 
 

 

 
 

 

CLASSIFICAÇÃO (BOA) 
Perto do Iate Clube 

http://www.baiabonitabuzios.com.br/
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13. HOSPEDAGEM (F) 

 Tel: +55 (0xx22) 2623-2353 / +55 (0xx22) 
9919-7716 

  

 

• Preço: R$ 49,00, por pessoa, com café da 
manha.  

 Suítes, com ar condicionado. 
 
 Pousada Mediterrânea 
 Rua João Fernandes, 58 - Ossos - Búzios, RJ  
  
  Contato:  
  Valéria Perdigão 
  pousadamediterranea@gmail.com 
 
 http://www.buzioslist.com.br/mediterranea/

?pagina=Home 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

CLASSIFICAÇÃO (SIMPLES) 

mailto:pousadamediterranea@gmail.com
http://www.buzioslist.com.br/mediterranea/?pagina=Home
http://www.buzioslist.com.br/mediterranea/?pagina=Home
http://www.buzioslist.com.br/mediterranea/?pagina=Home


 
13. HOSPEDAGEM (G) 

 
Tel/fax: (22) 2623 6181 

  

 

• HOTEL DOCE MAR 
Rua Alto do Humaitá, 04 - Praia da Armação 
Armação dos Buzios - RJ Cep: 28950-000 
 
www.hoteldocemar.com.br 

 
 
 R$ 170,00 por noite  

para apto duplo.  
 
 No caso de quartos triplos, esse valor sofre 

um acréscimo  
de 30%. 
 

 Valor para estadia de no mínimo 06 noites. 
Café da manhã e taxas inclusos. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CLASSIFICAÇÃO (RAZOÁVEL) 

http://www.hoteldocemar.com.br/


 
13. HOSPEDAGEM (E) 

 Tel.:55. 22 2620 8850 Fax.:55. 22 2620 
8851 CLASSIFICAÇÃO (BOM) 

www.atlanticobuzios.com.br www.redeatlantico.com.br 

E-MAIL: reservas3@atlanticobuzios.com.br / 

http://www.atlanticobuzios.com.br/
http://www.redeatlantico.com.br/
mailto:reservas3@atlanticobuzios.com.br


 
 
 
14. APOIO INSTITUCIONAL 
 
 
 

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CLASSE HOBIE CAT 

Luiz Gonzaga Machado 

Presidente 

Fone: 27.99811457/92941701 



APOIO INSTITUCIONAL 



 
15. MEDIÇÃO E PESAGEM 
  A medição das embarcações ficará ao encargo do MEDIDOR OFICIAL 

DA CLASSE (Diretor Esportivo da ABCHC, Mario Roberto Arantes 
Dubeux), que deverá disciplinar a maneira como desejará aferir as 
embarcações, ficando certo que é de responsabilidade exclusiva do 
timoneiro da embarcação que desejar participar do certame 
mantê-la em conformidade com as regras oficiais, não podendo 
alegar desconhecimento das regras.  

 
 Dúvidas acerca das regras e medições, manter contato prévio através 

do seguinte endereço eletrônico: 
  
 mrdubeux@via-rs.net 
  

mailto:mrdubeux@via-rs.net
mailto:mrdubeux@via-rs.net
mailto:mrdubeux@via-rs.net
mailto:mrdubeux@via-rs.net


 
16. COMISSÃO ORGANIZADORA: 
  

• Carlos Afonso Sodré 
 Fone: 22.99004036/92192019 
 E-mail: casodre@yahoo.com.br 

 

• Liane Assumpção Sodré 
 Fone: 22.92312131/26652667 
 E-mail: lianeassumpcao@uol.com.br 
  
• Mario Roberto Arantes Dubeux 
 Fone: 51.81575269 
 E-mail: mrdubeux@via-rs.net 

mailto:casodre@yahoo.com.br
mailto:lianeassumpcao@uol.com.br
mailto:mrdubeux@via-rs.net
mailto:mrdubeux@via-rs.net
mailto:mrdubeux@via-rs.net



