
                  

 

Aviso de Regatas 
 XX Campeonato Pernambucano da Classe DINGUE – 2019  

Dias 01, 04 e 05 de maio de 2019  

 

01. ORGANIZAÇÃO 
As regatas serão realizadas pelo Cabanga Iate Clube de Pernambuco, na raia de Maria 
Farinha, Paulista/PE. 
 

02. REGRAS 
Serão aplicadas as regras da World Sailing/ISAF 2017-2020, cuja versão em português 
é traduzida pela CBVela (disponível em http://www.sharklion.com/proyectos/cbvela/ 
Download/regras_de_regata_a_vela_2017-2020.pdf), com alterações pelos documen- 
tos oficiais do campeonato, além das regras da Classe Dingue – as quais poderão ser 
modificadas por subsequente(s) aviso(s) de regatas ou Instrução de Regatas. Em caso 
de divergência entre as versões em português e inglês, prevalecerá o texto original. 
Subsidiariamente, aplicam-se as regras da CBVela, convenções e costumes da classe e 
demais instrumentos. 

 
03. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

03.1 - O campeonato será aberto a todos os barcos da Classe DIngue, para tal os 
competidores deverão estar em dia com a sua respectiva Federação Estadual.  

03.2 - A inscrição custará R$ 80,00 por barco (R$ 40,00 por tripulante) e será realizada 
até às 11:00 horas do dia 01 (quarta feira), na sub-sede do Cabanga Iate Clube, 
com o capitão de flotilha ou pessoa por ele indicada. 

 
04. PROGRAMAÇÃO 

Data Dia Horário Evento 

 

01 maio 

 

Quarta 

08:30 às 11:00 Inscrição e pesagem das tripulações 

11:00 Reunião de timoneiros 

11:30 Descida dos Dingues para a raia 

13:00 Regatas 

04 maio Sábado 11:30 Descida dos Dingues para a raia 

13:00 Regatas 
 

05 maio 
 

Domingo 
08:30 Descida dos Dingues para a raia 

10:00 Regatas 

15:00 Cerimônia de premiação 

Obs: Não haverá largada após às 16:30 hs dos dias 01 e 04, bem como, após às 14:30 
do dia 05. 

http://www.sharklion.com/proyectos/cbvela/%20Download/regras_de_regata_a_vela_2017-2020.pdf
http://www.sharklion.com/proyectos/cbvela/%20Download/regras_de_regata_a_vela_2017-2020.pdf


                  

 
 

05. PERCURSOS 
05.1 - Serão utilizados os percursos “Outerloop” ou “Barla-sota - 4 pernas”, conforme 

definidos nos diagramas do anexo 1. A distância entre as marcas, seus respectivos 
ângulos e a opção pelo percurso mais adequado serão definidos a critério da 
Comissão de Regatas. 

05.2 - A CR poderá dar avisos aos velejadores por meio de quadro na popa de sua 
embarcação ou por outro método que entenda eficiente. 

 
06. PONTUAÇÃO 

06.1 - O campeonato terá a realização de um total de 08 (oito) regatas, sendo 02 
(duas) regatas no dia 01 (quarta-feira), 03 regatas no dia 04 (sábado) e 03 (três) 
regatas no dia 05 (domingo). 

06.2 - Será utilizado o sistema linear padrão, conforme o Apêndice A das Regras 2017-
2020 da ISAF/World Sailing. 

06.3 - A partir da quinta regata, haverá um descarte. Somente haverá um segundo 
descarte se todas as 08 (oito) regatas forem realizadas. 

 
07. PREMIAÇÃO 

07.1 - Serão premiados os três primeiros colocados na classificação geral.  
07.2 - As tripulações deverão se inscrever em uma das seguintes categorias: Estreante, 

Juvenil, Feminino, Sênior, Master, Grand Master, Clássico, Dupla Mista e 1.5, 
conforme as regras da ABCD e Dingue Pernambuco.  

07.3 - As categorias serão premiadas conforme a seguir:                                               

 Com até 3 inscritos será premiado o 1o colocado. 

 Com até 5 inscritos serão premiados o 1o e 2o colocados. 

 Com mais de 5 inscritos serão premiados o 1o 2o e 3o colocados. 
 
 

08. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Nos termos do artigo 4 das Regras de Regata a Vela 2017-2020, “a responsabilidade 
pela decisão de participar da regata ou de continuar em regata pertence 
exclusivamente ao barco”. Restam isentos, portanto, de qualquer responsabilidade ou 
imputação, civil, penal ou de outra natureza, o CABANGA IATE CLUBE DE 
PERNAMBUCO, o DINGUE PERNAMBUCO e os organizadores do evento. 
 

09. OBRIGAÇÕES DO VELEJADOR 
09.1  - Os velejadores deverão levar coletes salva-vidas a bordo e vestir, sempre que 

possível. Recomenda-se, também, levar cabo de reboque. 
09.2  - Os veleiros que descartarem lixo ou material poluente nas águas serão punidos 

com 5 (cinco) pontos no score, não descartáveis. 
 



                  

 
 
 

10. PROTESTOS 
Todos os protestos deverão ser formalizados em até 30 minutos após a chegada da 
Comissão de Regatas em terra, junto à organização do evento, em formulário próprio 
ou, na falta desse, com o detalhamento exigido pelas regras oficiais. O julgamento será 
realizado tão logo quanto possível e, na impossibilidade de fazê-lo na ocasião, será 
convocada audiência para data próxima. 
 

11. INFORMAÇÃO E CONTATOS 
-José Araújo (Capitão de Flotilha): (81) 9.9969-3256. E-mail: arafau@bol.com.br / 
dinguepernambuco@hotmail.com 

 

Tábua das Marés   

Quarta feira (01) Sábado (04) Domingo (05) 

01:45 - 2.0 

08:00 - 0.6 

13:58 - 2.1 

20:17 - 0.4 

03:26 - 2.3 

09:38 - 0.3 

15:43 - 2.4 

21:56 - 0.2 

04:02 - 2.4 

10:11 - 0.2 

16:21 - 2.4 

22:30 - 0.2 
 

 

---SEMPRE CONFIRA SEUS PARAFUSOS, REBITES, REGULAGENS E---  

---ITENS DE SALVATAGEM ANTES DE UMA REGATA--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arafau@bol.com.br


                  

 

 

 

 

ANEXO I - PERCURSOS 
 

 
Barla Sota - 4 Pernas 



                  

 

 

 

 

 
Outerloop 

 



                  

 

 

 

ANEXO II – Procedimento de partida 

 
 

 
 

 

 



                  

 

 

 

 

ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

 

Nome do Barco: ____________________________Classe:_______________________ 

Categoria:_________________________________________________________ 

Numeral:_____________Clube:_____________________________________________ 

 

 

 

Nome do Timoneiro: _____________________________________________________ 

Idade:__________Telefone:________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________ 

Peso:______________________________________________________________ 

 

 

 

Nome do Proeiro:___________________________________________________ 

Idade:__________Telefone:________________________________________________ 

Peso:_____________________________________________________________ 

 

 

 

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:_____________________________________________________________ 


