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1º AVISO DE REGATAS  

32º CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE DINGUE  

Escola Municipal de Vela de Ilhabela – 02 a 05 de novembro de 2017 

 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA: 

Prefeitura de Ilhabela e Associação Brasileira da Classe Dingue (ABCD). 

2. REGRAS: 

A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a 

Vela da ISAF 2017-2020, na tradução oficial da CBVela. 

Serão observadas as determinações do Estatuto, Regras de Medição da 

Classe Dingue (RMD) e Resoluções da Associação Brasileira da Classe 

Dingue, disponíveis no site www.classedingue.com.br 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES  
 

As inscrições deverão ser feitas até às 10h do dia 03 de novembro de 2017. 

 A inscrição deverá ser feita em uma única categoria. 

Pré-inscrições poderão ser feitas enviando-se o formulário do anexo A por 

correio eletrônico exclusivamente ao endereço: 

inscricao.vela@ilhabela.sp.gov.br. Para confirmação da inscrição deverão 

comparecer na secretaria do evento até às 11 horas do dia 02/11/2017. O 

nome do proeiro e/ou categoria da pré-inscrição poderá ser alterado 

durante a inscrição 
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4. INSCRIÇÃO 

Será exigida inscrição por embarcação. 

A inscrição solidária será na forma de 01 kit de alimentos, conforme 

relacionado a seguir: 

5 kg de ARROZ 

3 kg de FEIJÃO 

2 kg de AÇÚCAR 

3 l de LEITE LONGA VIDA 

2 l de ÓLEO DE SOJA 

12 garrafas de 510 ml de água mineral sem gás (01 fardo) 

12 unidades de barras de cereal. 

5. PROGRAMAÇÃO 

Quinta-feira - 02 de novembro 

 9h às 17h – Inscrições e medições 

 Sexta-feira - 03 de novembro 

  8h às 10h30 – Inscrições e medições 

  10h30 – Reunião de Comandantes  

12h – Regatas do Dia  

 Sábado - 04 de novembro 

  11h – Regatas do Dia 

 Domingo – 05 de novembro 

  11h – Regatas do dia 

Premiação - após as regatas 
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Estão programadas 7 (sete) regatas, podendo haver até 3 (três) regatas por 

dia. No último dia de regatas, nenhum sinal de atenção será feito após as 

14h.  

O tempo limite de chegada é de 20 minutos, após a chegada do primeiro 

colocado. 

6. MEDIÇÕES 

1) Os competidores poderão somente usar um casco, uma bolina, um leme 

(com cana e extensão), um mastro, uma retranca e uma vela. Serão 

medidos e aprovados, de forma a estar de acordo com as Regras da 

Classe Dingue: vela, leme, bolina, mastro, retranca e peso do casco e 

tripulação. 

2) Poderá haver inspeção de medição dos itens da Regra da Classe Dingue 

a qualquer momento do evento. Os itens inspecionados que não 

estiverem de acordo com as regras ou com a Ficha de Medição do 

evento darão ensejo à desclassificação da tripulação nas regatas em que 

tiverem ocorrido. 

3) Em caso de avaria, a substituição de qualquer equipamento deverá ser 

previamente solicitada por escrito ao Medidor Chefe, na Secretaria do 

Campeonato, e efetuada somente se houver autorização. Caso não seja 

possível formalizar esta solicitação antes da substituição, deverá o 

competidor solicitar verbalmente à Comissão de Regatas ou de Protesto 

e formalizar o pedido por escrito até o término do prazo de protestos 

deste dia. 
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4) A substituição do proeiro inscrito somente será permitido em caso de 

força maior e somente após solicitação formal à Comissão de Regatas e 

aprovação da Comissão de Medição após repesagem da nova tripulação. 

7. INSTRUÇÕES DE REGATA 

Estarão disponíveis no Quadro Oficial de Avisos. Eventualmente poderão 

ser impressas por solicitação do competidor. 

8. LOCAL 

A área de regata será no canal de São Sebastião – Ilhabela. 

9. PERCURSOS 

Os percursos a ser seguidos estarão incluídos na Instrução de Regatas. 

10.  PONTUAÇÃO 

Será aplicado o sistema linear do Apêndice A. 

É necessário que 2 (duas) regatas sejam completadas para que se constitua 

a série. 

Descartes: Até 4 regatas sem descarte, 5 em diante 1 (um) descarte. 

11.  PREMIAÇÃO 

Serão premiados os 5 (cinco) primeiros na classificação geral e os 3 (três) 

melhores colocados nas categorias a seguir: 

Estreante – os timoneiros que nunca tiverem competido em Campeonato 

Brasileiro como tal, tiverem menos de 1 (um) ano na classe, ou nunca ter 

pertencido ou competido, também como timoneiro, por outra classe, 

ficando sua inscrição nesta categoria sujeita à aprovação do Secretário 

Nacional; 

Juvenil – timoneiros até 16 anos completos; 
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Feminina – tripulações do sexo feminino; 

Sênior – timoneiros entre 17 anos e 44 anos completos; 

Máster – timoneiros entre 45 anos e 55 anos completos; 

Grand Master – timoneiros acima de 56 anos; 

Dupla-mista - tripulações de sexo oposto. 

Categoria 1.5 – tripulações com mais de 150 Kg, sem a possibilidade do uso 

de lastros. 

 

12.  PUNIÇÃO 

Será aplicado o Apêndice P do Livro de Regatas da ISAF 2017-2020. 

13.  LOCAL DE PERMANÊNCIA 

Os barcos deverão ser guardados na Escola Municipal de Vela "Lars Grael". 

Os barcos não poderão ser retirados do Local do Evento durante o 

Campeonato. 

Os caminhões, automóveis e respectivos reboques não poderão 

permanecer na área da Escola Municipal de Vela além do tempo necessário 

para o carregamento ou descarregamento. 

14.  ALOJAMENTO 

A Escola Municipal de Vela disponibilizará alojamento para os projetos 

sociais constituídos. Possuímos 36 vagas de alojamento. 

 Solicitamos efetuar contato para reserva impreterivelmente até o dia 

27/10/2017 no e-mail vela@ilhabela.sp.gov.br. Contatos efetuados após 

esta data ou em e-mail diferente serão desconsiderados. 

15.  INFORMAÇÕES 

Mais informações poderão ser obtidas através dos e-mails 

vela@ilhabela.sp.gov.br ou abcd@classedingue.com.br. 

mailto:vela@ilhabela.sp.gov.br
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16.  ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os competidores participam da regata 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 ou indiretamente com a série de regatas, seus 

antecedentes, durante ou depois de completada. 
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ANEXO A  

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO 

32º CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE DINGUE 

 

Numeral: _______________________ Clube: _____________________________ 

Timoneiro____________________________________Data Nasc: __________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Proeiro: ______________________________________Data Nasc: __________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Nome do Barco: __________________________ Flotilha: __________________ 

Cidade: ____________________________________ Estado: ______________ 

 

Categoria: 

(  )Estreante ||  (  )Feminino || (  )Juvenil || (  )Sênior || (  )Máster 

 (  )Grand-Máster|| (  )Dupla Mista || (  )1.5 

 

Ilhabela, ___/___/201_. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Responsável 


