
                                                                                                
 

Aviso de Regata 

XVIII Regata Vicente Pínzon – 25 Maio 2019 

Regata válida pelo Campeonato Pernambucano da Flotilha Recifense 

de  Veleiros de Oceano  2019. 
    
REGRAS E CLASSES 
 

 Regata a ser disputada de acordo com as regras da ISAF. Exceções nas IRs. 

 Classes convidadas: RGS A, RGS B, MOCRA Regata, MOCRA Cruzeiro. Veleiros sem 
certificados de classe terão seus ratings atribuídos pela organização.  

 
PROGRAMAÇÃO 
 

23 Maio 2019:    -19h - Último dia de inscrições, reunião dos Comandantes no CICP e emissão  
                           das Instruções de Regata. 
 
25  Maio 2019: - Partida da Regata no Porto do Recife  
                       
                        - Jantar Premiação – All Inclusive no Hotel Vila Galé (Cabo de Santo Agostinho). 
              
PERCURSO 
 

 Partida no Porto do Recife na altura da praça do marco Marco Zero, percurso livre até a 
linha de chegada no porto de suape. Maiores detalhes com waypoints, etc., constarão 
nas IRs.  

 A chegada será na área externa do Porto de Suape. A linha de chegada será definida 
pelo alinhamento do Pontal de Suape com o farol verde da entrada do Porto de Suape. 

 
PREMIAÇÃO, INSCRIÇÃO, CONFRATERNIZAÇÃO E ACOMODAÇÔES. 
 

 Serão premiados com troféus (um por embarcação) e medalhas (para todos os 
tripulantes) os 1°, 2° e 3º colocados das classes convidadas, bem como o primeiro 
veleiro a cruzar a linha de chegada com o Troféu Fita Azul.  

 As inscrições podem ser feitas por e-mail ao Cabanga, mediante envio da ficha de 
inscrição e pagamento diretamente ao Cabanga até o dia 23 de maio de 2019 na 
Reunião dos Comandantes.  

 O valor da inscrição por tripulante/convidado é de R$ 60,00 (sessenta reais) com 
direito a jantar e chopp. O pagamento pode ser feito via transferência ou cartão de 
crédito ou débito na secretaria do Cabanga. (Dados da conta para 
depósito/transferência - Itau, AG 1632, C/C 16225-9, CNPJ 08.962.326/0001-01, 
Cabanga Iate Clube de Pernambuco)  

 Mesmo os veleiros pré-inscritos via confirmação no grupo whatsapp da FREVO, 
precisarão enviar a ficha de inscrição até a reunião dos Comandantes, 
obrigatoriamente e devidamente assinada pelo Comandante do veleiro. 

 
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 
 
CICP: Raul Brito (Eventos Cabanga) – eventos@cabanga.com.br  81 | 99691-0321 
FREVO: Álvaro da Fonte (Capitão da Flotilha) - alvarodafonte@terra.com.br – 81 |  99149-9987 
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