AVISO DE REGATA
1. AUTORIDADE ORGANIZADORA
Cabanga Iate Clube de Pernambuco.
2. LOCAL DO EVENTO
O evento será realizado na praia de Pontas de Pedra (Goiana–PE)
3. REGRAS
A regata será disputada de acordo com as regras da WORLD SAILING
2017/2021, complementadas pelas regras respectivas de cada classe e as
Instruções de Regatas.
4. PARTICIPANTES
A regata está aberta a todos os tipos de embarcações a vela, e todos os
tripulantes deverão estar inscritos. O valor da inscrição é de R$ 100,00 (cem reais),
por tripulante, e deverá ser feito através de depósito bancário abaixo descriminado,
ou na secretaria do clube até o dia 08/12/2018. Segue dados bancários:
Cabanga Iate Clube de Pernambuco
CNPJ 08.962.326/0001-01
Banco Itaú
Agência nº 1632
Conta Corrente 16225-9
Os tripulantes receberão uma pulseira para o jantar em Pontas de Pedra e
outra para o coquetel de premiação na sede do Cabanga Iate Clube. Para os
acompanhantes serão vendidas pulseiras e camisas, no valor de R$ 100,00 (cem
reais) que dará acesso aos dois eventos.
Só serão aceitas inscrições de embarcações como “classe aberta” aquelas
cujas características não sejam identificadas com as das classes definidas nestas
Instruções de Regata. Será obrigatória a identificação da embarcação (número e/ou
nome) quando da respectiva inscrição.
5. CLASSES CONVIDADAS
Poderão participar da regata as classes, Optimist, Laser, Snipe, Dingue, Day
Sailer, Wind Surf, Kite Surf Open, Kite Surf Racer, Hobie Cat 14, Hobie Cat 16,
Microtonner e veleiros de Oceano.
Demais tipos de embarcações a vela que não estejam relacionadas acima,
poderão inscrever-se como classe aberta.
Os veleiros de oceano, das classes RGS e MOCRA, deverão apresentar no
momento da inscrição, o certificado de medição válido para o ano de 2018. No caso
os veleiros da Classe RGS que não apresentarem este certificado serão atribuídos o

maior TMFAA, de um barco semelhante, obtido através do banco de dados da BRARGS.
A Comissão organizadora poderá remanejar um barco inscrito como
Oceano, caso este não possua características para se enquadrar nesta classe.

6. PROGRAMAÇÃO
O Cabanga Iate Clube de Pernambuco realizará no dia 9 de dezembro de
2018 a 66a Regata Benedito César – Pontas de Pedra/Recife, conforme
programação a seguir:
03/12 a 06/12

HORÁRIO COMERCIAL

08/12

19:00

09/12

10:00

13/12

19:00

Inscrições na Sede do
Cabanga
Confraternização
em
Pontas de Pedra
Partida – Praia de Pontas
de Pedra
Cerimônia de premiação

7. PARTIDA, PERCURSO E CHEGADA
A partida será em frente à Praia de Pontas de Pedra, com início do
procedimento as 10h00. Serão montadas duas linhas de partida, os barcos de
Oceano partirão na linha situada mais a leste, e os demais barcos na linha próxima a
praia.
A chegada será no Porto do Recife, em frente ao Marco Zero (Praça Rio
Branco), até as 17h30 do dia 09/12/2018.
O percurso será entre a Praia de Pontas de Pedra e chegada no Porto do
Recife, em frente ao Marco Zero.
Para a Classe RGS A será obrigatório a passagem pela bóia norte, sendo
deixada por boreste.
Para a classe Kite Surf a linha de partida será formada entre a bóia de partida
dos monotipos na extremidade de bombordo e outra bóia inflável na extremidade de
boreste fundeada próxima a praia.
As Classes Optimist, Laser, Dingue, Snipe e Day sailer, farão o percurso
entre a Praia de Pontas de Pedra e a Praia de Maria Farinha, sendo obrigatória a
montagem de 01 (uma) bóia que deverá ser deixada por boreste, localizada próximo
as balizas de entrada do canal em Maria Farinha.
A linha de chegada será formada entre o mastro principal do Cabanga Iate
clube (sub-sede) e uma bóia na extremidade de boreste.
Para a classe Kite Surf Open a linha de chegada será montada nas
proximidades do Forte Orange em Itamaracá e para a classe Kite Surf Racer a linha
de chegada será montada no Marco Zero no Porto do Recife.

Por medida de segurança será obrigatório a utilização de colete salva-vidas e
telefone celular onde deverá informar o número, no momento de sua inscrição, para
os participantes da classe Kite Surf Racer.
8. PROTESTOS
Estarão disponíveis na secretaria do Cabanga Iate Clube Formulários de
Protesto, estes serão aceitos até o dia 12/12/2018, até as 17:00.
9. COMUNICAÇÃO
Utilizar o canal 09 para comunicação via VHF, para possíveis solicitações de
socorro.
10. PREMIAÇÃO
Serão oferecidos prêmios aos três primeiros colocados das classes com 5
(cinco) inscrições; com 4 (quatro) inscrições, serão premiados os dois primeiros
colocados; e com 3 (três) ou menos inscritos, será premiado apenas o primeiro
colocado.
Para a classe Optimist serão oferecidos os prêmios nas categorias Estreante
e Veterano, divididos em: Mirim, Infantil, Juvenil e Feminino.
Podem ser incluídas premiações para outras classes não relacionadas
nessas instruções, desde que haja inscrição de pelo menos três embarcações
na mesma classe.
11. 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 regata e seus antecedentes, durante ou depois de completada.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome do Barco

Numeral

Clube

Nome
Comandante
ou
Timoneiro

Federado
(S/N)

Email
Celular

Habilitação

Proeiro1 ou
Responsável
(*)
Proeiro2

Nome

(*)Tel.:

Nome

Tel.:

Proeiro3

Nome

Tel.:

Proeiro4

Nome

Tel.:

Proeiro5

Nome

Tel.:

Proeiro6

Nome

Tel.:

Proeiro7

Nome

Tel.:

Proeiro8

Nome

Tel.:

(*) Responsável: Nome do responsável em caso de timoneiro menor de 18 anos.
(*) Número do Telefone celular para a Classe Kite Surf Racer
Optimist

Snipe

Laser Radial

Laser Stander

Laser 4.7

Hobie Cat 16

Hobie Cat 14

Micro 19

Dingue

Day Sailer

RGS - A

RGS - B

Aberta Monotipo

Wind surf

Kite Surf Open

Mocra Regata

Mocra Cruzeiro

Aberta
Multicasco

Aberta Oceano

Kite Surf Racer

(**) 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)

