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COPA DINGUE 
 

25 de outubro de 2014 
 

ORGANIZAÇÃO 

Clube Naval Charitas 

 
 

1. REGRAS: 

 

A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a Vela. 

 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

 

2.1. A regata será aberta a todos os velejadores da Classe Dingue. 

 

2.2. Os barcos elegíveis poderão ser inscrever na Secretaria do Campeonato até às 11:30 do dia 25 

deoutubro de 2014 

. 

2.3. O evento só será válido para cada classe se tiver um mínimo de 3 (três) barcos inscritos. 

 

Os seguintes documentos serão necessários para confirmação da inscrição: 

• Seguro saúde. Não é obrigatório. Solicitamos que aqueles que o possuam informem. 

• Assinatura da Ficha de Inscrição com o Termo de Direito de Imagem. 

 

2.4  Valor das Inscrições por barco: 

 

Será cobrada a taxa de inscrição de R$ 40,00 (quarenta reais) por barco. 

4. PROGRAMAÇÃO: 

 

4.1. Registro: Sábado, 25/10 das 9:00 às 11:30 

 

4.2. Dias e horários das regatas: 

 

Data Horário  

Sábado 25/10 13:00hs Regatas 

 

4.3. Número de regatas programadas: 
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02 (duas) regatas. 

 

4.4. O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata será às 13:00 h. 

 

4.5. Nenhum sinal de atenção será feito após as 17:00 h. 

 

5. INSTRUÇÕES DE REGATA: 

 

Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 

 

6. AREAS DE REGATAS: 

 

A área de regata será na Enseada de Jurujuba, Niterói ou Baia de Guanabara. 

 

7. PERCURSOS: 

 

Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata. 

 

8. PONTUAÇÃO: 

 

Será utilizado o sistema linear de pontuação (item A4 do Apêndice A das Regras da ISAF). 

 

8.1. É requerido que 1 (uma) regata seja completadas para validar a copa. 

 

8.2. Quando 2 (duas) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será asoma de suas 

pontuações de cada regata. 

 

9. PREMIAÇÃO: 

 

Serão premiados os 05 primeiros lugares na classificação geral e os 3 primeiros colocados geral e das 

categorias abaixo relacionadas: 

 

a)Estreante (Alunos de Escolas de Vela); 

b)Feminino (Tripulantes do sexo feminino); 

c) Dupla Mista (Tripulantes de sexo opostos); 

d) 1.5 (Tripulação acima de 150 kg). 

 

A premiação será logo após o termino da ultima regata do dia 25 de outubro. 

 

10. HOSPEDAGEM 

 

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 arcondicionado.Os alojamentos coletivos, não dispõem de cobertas individuais, porém é fornecido 

lençol.O café da manhã é servido de 8:30 às 10:30. 



 
CClluubbee  NNaavvaall  CChhaarriittaass  

AVISO DE REGATA 

 Av. Carlos Ermelindo Marins, 68 – CEP: 24370-190 – Jurujuba – Niterói – RJ 
Secretaria Náutica – e-mail: nautica@cncharitas.org.br 

Telefones: + 55 (21) 2109-8125/8126 - Fax: + 55 (21) 2109-8199 

Página 
3 de 3 

 

 

O check-in deverá ser entre 13:00 e 18:30 h e o check-out deverá ser entre 8:00h e 11:00h. 

 

As reservas e outras informações para hospedagem são tratadas no Centro de Atendimento ao Sócio 

(CAS), endereço eletrônico:cas@cncharitas.org.br ou pelo telefone (21) 2109-8110. 

 

11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 

 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade. Considere a regra 4, Decisão 

de competir. A autoridade organizadora e indivíduos envolvidos com a organização das regatas, não 

aceitaráqualquer responsabilidade por perdas e danos materiais, físicos ou morte, que possam ocorrer a 

pessoas oupropriedades relacionadas diretamente com a série de regatas, tanto em terra quanto a bordo, 

comoconseqüência da participação no evento. 

 

12. 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 - Fax: (21) 2109-8199 

e-mail: nautica@cncharitas.org.br Site: www.cncharitas.org.br 
 


