
                                                           

 
TAÇA COMODORO DELMIRO GOUVEIA 2019 

 

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 World Sailing – 2017/2020;  
Determinações da CBVela E Regras das Classes;  
Instruções de regatas e quaisquer outras instruções aplicáveis.  
 
4. CLASSES ELEGÍVEIS 
Laser, Dingue, HC 16, Snipe e Day Sailer, demais classes monotipos poderão ser consideradas como classe 
Aberta. 
 
5. PERCURSO 
Será utilizado o percurso Barla Sota. Ordem de partida e número de voltas estarão exposto em um quadro na 
popa da CR, antes do sinal de preparação.  
 
6. MARCAS E PERCUSSO 
As marcas serão boias infláveis cilíndricas nas cores vermelhas e ou amarelas. 
 
7. PARTIDA 
As partidas serão de acordo com a regra 26, com o sinal de atenção 05 (minutos) antes do sinal de partida.  
 
8. CHEGADA 
A linha de chegada será delimitada por uma boia na extremidade de bombordo e um barco da CR na 
extremidade de boreste. 
 
9. FORMATO DA COMPETIÇÃO 
Duas regatas estão previstas para o evento. O resultado será a soma total dos pontos sem descarte. Em caso 
de empate, o desempate será o melhor resultado obtido na última regata. 
 
10. PREMIAÇÃO E INSCRIÇÕES 
Serão premiados com troféus (um por embarcação) e medalhas (para todos os tripulantes) os 1°, 2° e 3º 
colocados das classes. Não será cobrada Taxa de Inscrição 
 
11. PROGRAMAÇÃO 
 
09/02/2019:  
14h – Day Sailler - Partida (Maria Farinha – Paulista/PE) 
 
16/02/2019:  
14h – Laser e Dingue - Partida (Maria Farinha – Paulista/PE) 
 
16/02/2019:  
14h – Snipe - Partida (Bacia do Pina – Recife/PE) 
 
21/02/2017: 
19h - Cerimônia de Premiação todas as classes no Cabanga Recife 



                                                           
                                                                   
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

 Os competidores participarão da regata a seu próprio risco. Não serão aceitas cobranças por danos 
materiais ou quaisquer outras consequências sobre a organização da regata. 

 
REALIZAÇÃO E CONTATO 
 
Cabanga Iate Clube de Pernambuco 
Raul Brito (Gerente de Eventos) - eventos@cabanga.com.br ou 81 | 99691-0321 
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