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COPA FLOTILHA 477 
CLASSE SNIPE 

1 e 2 de setembro de 2012 
Niterói – RJ - Brasil 

Autoridade Organizadora: Clube Naval Charitas – Flotilha 477 
 
 

APOIO 

 
 

FLOTILHA 477 

 
 

ORGANIZAÇÃO 
 

 

 

 

 
 
1. REGRAS: 
O Campeonato será disputado pelas regras da ISAF 2009/2012, tais como enumeradas nas definições das 
Regras de Regata a Vela. 
 
2. PROPAGANDA: 
O Campeonato é classificado como um evento da categoria “C”, de acordo com o Apêndice 1, Regulamento 20 
das Regras da ISAF. 
 
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

3.1. A regata será aberta a todos os barcos da Classe Snipe. 
3.2. Os barcos elegíveis poderão se inscrever preenchendo o formulário em anexo e enviando para 

nautica@cncharitas.org.br ou na Secretaria do Campeonato até às 11:00h do dia 1 de setembro de 
2012, mediante a taxa de inscrição conforme o item 4. 

 
4. TAXAS DE INSCRIÇÃO: 
Até o dia 20 de agosto inscrição gratuita. 
Após essa data o valor cobrado será de R$ 20,00 (Vinte Reais) por barco. 
Inscrições antecipadas podem ser feitas preenchendo a ficha modelo anexa (também disponível no site 
www.cncharitas.org.br) e efetuando o depósito da taxa de inscrição no Banco Itaú, Agência 4821, conta corrente 
00038-9, em nome do Clube Naval Charitas. 
Cópia do depósito deverá ser enviada juntamente com a ficha de inscrição para o fax (21) 2109-8199 ou para o e-
mail: nautica@cncharitas.org.br 
Os depósitos devem conter exclusivamente os custos da inscrição (não incluir custos de hospedagem). 
 
5. PROGRAMA DE REGATAS: 

5.1. Registro e confirmação de inscrição: 
Dia Horários 

Sexta, 31/08 09:00 às 18:00h 

Sábado, 1/09 09:00 às 11:00h 

5.2. Dias de regatas: 
Dia Horários Eventos 

Sábado, 1/09 11:00h Reunião de timoneiros 

 13:00h Regatas 

Domingo, 2/09 13:00h Regatas 

 17:00h Cerimônia de premiação 

5.3. Número de regatas programadas: 

Nº de Regatas Nº Regatas por dia: 

6 (seis) regatas máximo 3 (três) por dia. 

mailto:nautica@cncharitas.org.br
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5.4. O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia será às 13:00h. 
5.5. No último dia de regata (2/09/2012), nenhum sinal de atenção será feito depois das 16:00h. 

 
6. INSTRUÇÕES DE REGATA: 
As instruções de regata estarão disponíveis na Secretaria do Campeonato após as 9:00h do dia 1/09/2012. 
 
7. AREAS DE REGATAS: 
As áreas de regatas serão na enseada de Jurujuba ou Baía de Guanabara. 
 
8. PERCURSOS: 
Os percursos a serem seguidos serão os aprovados pela classe podendo ser: barla-sota, olímpico e triangular. 
 
9. SISTEMA DE PUNIÇÃO: 
Será aplicado o APÊNDICE P. 
 
10. PONTUAÇÃO: 

11.1. Será utilizado o sistema linear de pontuação (item A4 do Apêndice A das Regras da ISAF). 
11.2. É requerido que 2 (duas) regatas devem ser completadas para construir a série. 
11.3. Quando menos de 6 (seis) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a 

soma de suas pontuações de cada regata. 
11.4. Quando 6 (seis) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 

pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 
 
11. LOCAL DE PERMANÊNCIA: 
Os barcos poderão pernoitar durante todo o evento nos locais a eles designados no patio de monotipos do Clube 
Naval Charitas do dia 1 para o dia 2 de setembro de 2012. 
 
12. PREMIAÇÃO: 
Os prêmios serão concedidos da seguinte maneira para as categorias: 
1º, 2

o
 e 3

o
 lugares na Classificação Geral e nas categorias Master, Júnior, Feminino, Misto e B conforme tabela. 

Num. Inscritos Premiação 

3 barcos 1º 

4 barcos 1º e 2º 

5 ou mais 1º, 2º e 3º 
Ao 1º colocado Geral será concedido um trofeu extra de posse transitória. 
A Cerimônia de Premiação será no dia 2 de setembro de 2012, às 17:00 logo após as regatas no bar da praia do 
Clube Naval ou outro local designado. 
 
13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade. Considere a regra 4, Decisão de 
Competir. As autoridades organizadoras, instituições, organizações e indivíduos envolvidos com a organização 
das regatas, não aceitará qualquer responsabilidade por perdas e danos materiais, físicos ou morte, que possam 
ocorrer a pessoas ou propriedades relacionadas diretamente com a série de regatas, tanto em terra quanto a 
bordo, como conseqüência da participação no evento. 
 
14. INFORMAÇÕES: 
Para maiores informações entrar em contato com: 
Clube Naval Charitas - Diretoria de Vela - Av. Carlos Ermelindo Marins, 68 – Charitas – Niterói - RJ. 
Secretaria Náutica: Sra. Deisi ou Henrique 
Telefones: (21) 2109-8125 / 8126 ou Fax: (21) 2109-8199 
e-mail: nautica@cncharitas.org.br site: www.cncharitas.org.br/nautica_mundo.html 
 
15. ALOJAMENTO NO CLUBE NAVAL CHARITAS 
O Clube possui 2 tipos de hospedagens, com café da manhã e roupas de cama e toalhas incluídos: 
1. 14 Suítes, para até 4 pessoas em beliches, com frigobar, TV, ar-condicionado e edredons. 
2. Alojamentos coletivos (Velejador), onde se alojam até 14 pessoas em beliches, com banheiro coletivo e ar-

condicionado. Os alojamentos coletivos, não dispõem de cobertas individuais, porém é fornecido lençol. 
O café da manhã é servido de 8:30 às 10:30. 

mailto:nautica@cncharitas.org.br
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Em se confirmando a disponibilidade de vagas, o(s) interessado(s) em reservas para hospedagem no Clube Naval 
Charitas, devem efetuar depósito na conta bancária do clube no Banco Itaú, agência 8325, conta corrente 
01600-7, em nome do Clube Naval Departamento Náutico, CNPJ: 33.868.654/0004-33, de pelo menos uma 
diária, no prazo de até 48 horas. Enviar a confirmação do depósito para o FAX (21) 2109-2199 ou para o email 
cas@cncharitas.org.br com copia para nautica@cncharitas.org.br. 
Lembra-se que o check-in deverá ser entre 13:00h e 18:30h e o check-out deverá ser entre 8:00h e 11:00h. 
Reservas e informações para hospedagem no Centro de Atendimento ao Sócio (CAS), e-mail: 
cas@cncharitas.org.br que funciona de terça-feira a domingo através dos telefones 2109-8109 / 2109-8110. 
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