
 

Regata de Aniversário 
69 anos 

 10 de abril de 2016 
AVISO DE REGATA MONOTIPOS 

1. ORGANIZAÇÃO  
Cabanga Iate Clube de Pernambuco.  
 
2. CATEGORIA  
Este evento está classificado na categoria C. 
   
3. REGRAS 
 Regras de Regatas à Vela da ISAF – 2013/2016;  
Determinações da CBVela. 
Regras das classes;  
Instruções de regatas e quaisquer outras instruções aplicáveis.  
 
4. ELEGIBILIDADE 
Estarão elegíveis, os barcos das classes Optimist, laser, Dingue, Snipe e Day Sailer.  
 
5. PERCURSO 

A classe Dingue terá um trajeto livre entre linha de largada, montada entre bandeira em terra e a Torre 
de Cristal (monumento de Francisco Brennand em frente ao Marco Zero), e linha de chegada demarcada 
por uma embarcação (CR) à motor e uma boia, posicionadas em frente à praia de Maria Farinha, 
Paulista/PE. 

Para as demais classes serão utilizados os percursos tradicionais. 
 
6. FORMATO DA COMPETIÇÃO 
 
O evento será composto por até duas regatas para cada classe. 
Local das regatas 
- Classes Dingue (Recife – Maria Farinha) 
- Classes Optimist, Laser, Snipe (Recife) 
 
7. PREMIAÇÃO  
A cerimônia de entrega de prêmios será realizada às 14:00 horas do dia 10 de Abril.  
Tendo o número de inscritos superior a 5 (cinco) barcos, serão premiados, do 1º ao 3º lugar na 
categoria geral para cada classe. 
Na inscrição de 4 (quatro) barcos, serão premiados o 1º e o 2º da classe. 
No caso de até 3 (três) barcos inscritos, será premiado apenas o 1° colocado. 
 

8. INSCRIÇÕES  
As inscrições poderão ser feitas na secretaria do clube, mediante preenchimento por completo da Ficha 
de inscrição, até o dia 08/04/2016, 18:00 horas. 
 

9. INSTRUÇÕES DE REGATA  
Estarão disponíveis no quadro de avisos do clube. 
 

10. PROGRAMAÇÃO 
09 e 10/04/2016 – 10h00 horas Início das Regatas – Optimist – Recife 
09/04/2016 – 11:00 hora de Início de Partida – Dingue – Recife/Maria Farinha 
10/04/2016 – 11h00 horas Início das Regatas – Laser e Snipe - Recife 
10/04/2016 - 14h00 horas premiação (Cabanga Recife) 
 



 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
Nome do Barco   
 

Numeral Clube  

 
 

Comandante  
ou  

Timoneiro 
  
 
 
 

Nome Federado 
(S/N) 

Email  

Celular Habilitação  

 
 

Proeiro 
 
 
 

Nome Federado 
(S/N) 

Email  

Celular Habilitação  

 
(*) Responsável: Nome do responsável em caso de timoneiro menor de 18 anos. 
 

Optimist  SNIPE Laser 4.7 DINGUE DAY SAILER 

 
(**) Selecionar com “X” apenas um dos quadros acima. 
 
 

DECLARAÇÃO: 
 

Eu, timoneiro (ou responsável - em caso de timoneiro menor de 18 anos) do 
barco acima especificado, estou ciente de que o clube organizador se isenta de 
quaisquer responsabilidades quanto a danos materiais ou físicos aos competidores, 
inclusive morte, que ocorram em decorrência da participação neste evento. 
 
 

___________________________________________ 
ASSINATURA Timoneiro (ou responsável) 

 


