
   

SUDESTE BRASILEIRO DA CLASSE DINGUE – 

Niterói – RJ - 2019 

Aviso de regata 

 

Datas: 02 e 03 de novembro de 2019 
 

 

Autoridade Organizadora 

O evento será organizado pelo Iate Clube Brasileiro – ICB e Federação de Vela do 
estado do Rio de Janeiro - FEVERJ . 

 

Local e Data 

O evento terá como sede o Iate Clube Brasileiro, localizado na Estrada Leopolpo 
Fróes, 400 – São Francisco – Niterói – RJ. 

As Regatas serão realizadas na Baia de Guanabara (Saco de São Francisco) nas 
proximidades do Iate Clube Brasileiro. Maiores detalhes sobre as raias serão 
apresentados nas instruções de Regata. 

 
Regras 

A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela 
da World Sailing – 2017-2020, conforme a 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, dispostas 
no site www.classedingue.com.br. 

 

Elegibilidade:  

São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o código de 
elegibilidade da ISAF, Regulamento 21 do apêndice 2 da seção 2, regras da Classe 
Dingue e em dia com as determinações e taxa da Classe Dingue. 

 
Inscrições: 

As inscrições poderão ser feitas até dia 02 de novembro  

Os barcos e competidores elegíveis poderão ser inscritos preenchendo o formulário 
de inscrição em regata na Secretaria Náutica do Iate Clube Brasileiro e efetuando o 
pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 
por embarcação. 

http://www.classedingue.com.br/


   
Inscrições antecipadas com desconto serão de R$ 130,00 (cento e trinta reais) e 
deverão ser feitas até o dia 01 de outubro enviando a Ficha de Pré-Inscrição 
assinada e o comprovante de pagamento. A ficha de pré-inscrição poderá ser 
solicitada através do e-mail vela@icb.org.br.  

Velejadores participantes de projetos sociais, devidamente documentados, estarão 
isentos da taxa de inscrição. 

 
Programação: 

O Campeonato Sudeste Brasileiro de Dingue será composto de 6 regata e será 
válido com um mínimo de 3 regatas. Com a realização de 5 ou mais regatas haverá 
um descarte. 

 

DATA HORÁRIO EVENTO 

01/11 – sexta-feira 09:00h às 18:00h Recepção, inscrições e Medição 

02/11 - sábado 

08h00 às 10h00 Recepção, inscrições e Medição 

10h00 às 10h30 Reunião de Timoneiros 

12h00 Regatas do Dia 

03/11 - domingo 
12h00 Regatas do Dia 

18h00 Cerimônia de Premiação 

 
Serão realizadas 3 regatas por dia. No domingo 03/11, caso o campeonato já esteja 
validado, não será dada largada após as 16hrs. 

 
Medições:  

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.  

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.  

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. 
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Permanência das Embarcações:  

As embarcações estarão isentas de cobranças referente à estadia no Iate Cube 
Brasileiro entre o período de 26/10/2019 a 10/11/2019. 

 
Percursos:  

Os Percursos a serem seguidos serão descritos nas Instruções de Regata. 

 

Pontuação:  

Será aplicado o Sistema Linear do Apêndice A. 

Um mínimo de três regatas deve ser completado para se constituir a série. 

Quando três ou quatro regatas foram completadas, a pontuação do barco na série 
será a soma de suas pontuações em cada regata.  

Quando de cinco a oito regatas foram completadas, a pontuação do barco na série 
será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

  

Premiação:  

Serão premiados os 3 primeiros colocados na classificação geral e os primeiros 
colocados das seguintes categorias. 

a) Estreante – Será definido como estreante o timoneiro que nunca tiver 
competido em Campeonato Brasileiro como timoneiro, tiver menos de 1 (um) 
ano na classe, ou nunca ter pertencido ou competido, como timoneiro, por 
outra classe, ficando sua inscrição nesta categoria sujeita à aprovação do 
Secretário Nacional;  

b) Juvenil – Para timoneiros até 17 anos incompletos;  

c) Sênior – Para timoneiros entre 17 anos e 44 anos completos;  

d) Máster – Para timoneiros entre 45 anos e 59 anos completos;  

e) Gran-master- Para timoneiros acima de 60 anos  

f) Mista – Tripulações de sexo oposto.  

g) 1.5 – Para tripulações com peso de 150 kg ou mais.  

 
Um barco somente poderá concorrer em uma categoria. 

A Cerimônia de premiação ocorrerá as 18:00hrs do dia 03/11 no Iate Clube 
Brasileiro. 

 

Isenção e Responsabilidade: 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, 
Decisão de Competir. O esporte a vela por sua natureza é um esporte imprevisível e 
desta forma envolve risco. Por participar no evento, cada competidor e equipe de 
apoio concorda que: 



   
a) Estão cientes do risco inerente envolvido no esporte e aceitam a 
responsabilidade de expor a si mesmos, sua tripulação e barco a tal risco  
enquanto tomando parte no evento; 

Eles são responsáveis pela sua segurança, de suas tripulações, do barco e 
suas outras propriedades enquanto em água ou em terra; 

b) Eles aceitam a responsabilidade por qualquer prejuízo, dano ou perda até 
a extensão causada por suas ações ou omissões; 

c) O fornecimento de uma equipe de comissão de regatas, barcos de 
segurança, árbitros e outros oficiais e voluntários pela organização não isenta 
os competidores de suas próprias responsabilidades; 

d) A cobertura de um barco de segurança para esta tarefa, particularmente 
em extremas condições de tempo, será conforme possa ser viável nestas 
circunstâncias. 

 
e) A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por 
danos materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série de 
regatas e seus antecedentes, durante ou depois de completado o evento. 

 
Informações:  

Maiores informações podem ser obtidas através dos telefones e e-mails abaixo: 
 
Secretária do Clube:  

• Telefone: +55 (21) 2714 8252 

• Email: vela@icb.org.br 
 
Flotilha Dingue ICB 

• Telefone: +55 (21) 99859-2666 
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