
 

 
 

CAMPEONATO ESTADUAL 
29, 30 e 31 de março e 1 de abril de 2018 

DINGUE 
Clube Naval Charitas 

Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro 
 

AVISO DE REGATA 
 
1. REGRAS: 
1.1 A regata será governada pelas Regras de Regata a Vela 2017-2020. 
1.2 Determinações da CBVela, FEVERJ, Estatuto e Regras de Medição da Classe Dingue, este Aviso de Regata (AR) 

e as Instruções de Regata (IR). 
 

2. PROPAGANDA: 
2.1 Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida pela Autoridade Organizadora. 
 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
3.1 A Regata será aberta a todos os barcos elegíveis da Classe Dingue e os competidores deverão estar em dia com a 

Classe e sua Federação Estadual. 
3.2 Os barcos elegíveis deverão confirmar a sua inscrição na Secretaria do Campeonato até às 12:00h do dia 30 de 

março de 2018, mediante o pagamento da taxa de inscrição, medição e a pesagem da tripulação. 
 

4. TAXAS: A seguinte taxa será requerida: 
4.1 Taxa de inscrição será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por embarcação  
4.2 Todos os competidores elegíveis inscritos receberão uma camisa do evento. 
 

5. PROGRAMAÇÃO: 
5.1 Registros e Medição (Pesagem das Tripulações e Cascos): 

Dia Data Horário Eventos 

Quinta 29/03 09:00 ás 20:00h Medição e Registro 

Sexta 30/03 0900 às 1030Hs Medição e Registro. 

5.2 Dias de Competição: 

Dia Data Horário Eventos 

Sexta 30/03 12:00 Reunião de timoneiros 

  13:00 Regatas 

Sábado 31/03 13:00 Regatas 

Domingo 01/04 13:00 Regatas 

  18:00 Cerimônia de premiação 



 

 
 

 
5.3 No dia 31/03 haverá a Assembleia da Classe as 09:00 na Sala de Vela Comandante Érico. 
5.4 Número de regatas programadas: 

Regatas Regatas por dia: 
8 (oito) regatas máximo 3 (três) por dia. 

5.5 O horário programado para o sinal de atenção das regatas será as 13:00h. 
5.6 Não será dada nenhuma partida após as 16:30h no último dia de regata. 
 

6. MEDIÇÕES: 
6.1 Nos dias 29 e 30 de março, haverá medição conforme o quadro de programação (5.1). 
6.2 Inspeções inopinadas poderão ocorrer a qualquer momento quanto ao comprimento das regras da Classe e 

Instruções de Regata. 
 

7. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 
 

8. LOCAL: A área de regata será na Enseada de Jurujuba e proximidades. 
 

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

10. PONTUAÇÃO: 
10.1 São requeridos que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série. 
10.2 Quando 4 (quatro) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 

pontuações de cada regata. 
10.3 Quando 5 (cinco) ou mais 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. SISTEMA DE PUNIÇÃO: Será aplicado o apêndice P. 
 

12. LOCAL DE PERMANÊNCIA DURANTE O CAMPEONATO: Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles 
designados no Clube Naval Charitas. 

 

13. PRÊMIOS: Prêmios serão concedidos como segue: 

 1º ao 5º na Classificação Geral. 

 Categorias: Estreante, Juvenil, Feminino, Sênior, Master, Grand Master, Dupla Mista e 1.5. 

 Com até três inscritos na categoria será premiado o 1º colocado; 

 Com até cinco inscritos na categoria serão premiados 1º e 2º lugares; 

 Acima de cinco inscritos na categoria serão premiados 1º, 2º e 3º lugares. 

 Será entregue o troféu transitório “Jorge Guedes” para o 1º colocado da categoria que tiver mais barcos inscritos. 
No caso de empate, para o melhor classificado entre as categorias com mais inscrições. 

 

 
14. HOSPEDAGEM: O Clube possui 2 tipos de hospedagens, com café da manhã e roupas de cama e toalhas 

incluídos: 14 Suítes, para até 4 pessoas com uma cama de casal e uma beliche, com frigobar, TV, ar-condicionado 
e edredons Alojamentos coletivos (Velejador), onde se alojam até 10 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. 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 que funciona de segunda-feira a domingo. Caso haja 
necessidade de fazer check-in ou check-out fora dos horários estabelecidos, o(s) interessado(s) deverá contatar o 
CAS através dos telefones 2109-8109 / 2109-8110. 



 

 
 

OBS:  A tarifa da hospedagem para os velejadores desse evento será igual  a tarifa de sócio do CNC. 
 
15. 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 com a série de regatas, seus antecedentes, durante ou depois 
de completada. 

 

16. MAIS INFORMAÇÕES: 
Para mais informação entrar em contato com: 
CLUBE NAVAL CHARITAS 
Endereço: Av. Carlos Ermelindo Marins, 70 – Jurujuba – Niterói 
Fone: (21) 2109-8125 / 2109-8126 
Site: www.cncharitas.org.br 
e-mail: nautica@cncharitas.org.br ou feverj@feverj.org.br 

 21 998259461 

 

http://www.cncharitas.org.br/
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