
 
  

 

 
 

AVISO DE REGATA 
 

2° Regata RECIFE - ANGRA DA ILHA - 
18/Jan/2020 

 
Regata do Campeonato FREVO 2020 

REGRAS E CLASSES 
 

• Regata a ser disputada de acordo com as regras da World Sailing 2017/2021. Exceções 

nas IRs. 

 

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

 
PROGRAMAÇÃO 

16 Jan 2020: 19h - Último dia de inscrições, reunião dos Comandantes no CICP e emissão 
das Instruções de Regata. 

 
18 Jan 2020: 8h30 - Partida da Regata no Porto do Recife; 

13h às 17h - Confraternização na Marina Angra da Ilha, em Igarassu com 
churrasco, bebidas e show com banda de MPB; 

                        19h às 22h – Premiação, rodízio de pizza, bebidas e DJ; 
 
19 Jan 2020: 8h às 11h – Café da manha na Marina Angra da Ilha, em Igarassu; 

 

PERCURSO 

a. Partida no Porto do Recife na altura da praça do marco Marco Zero, montar boia Norte 
por Bombordo, Montar boia de entrada do Canal de Santa Cruz por bombordo e chegada 
dentro do Canal já próximo à Marina Angra da Ilha. Maiores detalhes com waypoints, 
boias demarcadoras do canal de Santa Cruz, etc., constarão nas IRs. 



 
  

 
 

PREMIAÇÃO, INSCRIÇÃO, CONFRATERNIZAÇÃO E ACOMODAÇÔES. 
 

b. 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. 
 

c. As inscrições podem ser feitas por e-mail(eventos@cabanga.com.br) ao Cabanga, 
mediante envio da ficha de inscrição e pagamento diretamente ao Cabanga até o dia 16 
de janeiro de 2020 na Reunião dos Comandantes. 
 

d. O valor da inscrição por tripulante/convidado é de R$ 60,00(sessenta reais). 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) 

 
e. 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. 

 
f. A Marina Angra da Ilha disponibilizará banheiros e um grande quarto com ar 

condicionado para os velejadores que pretenderem lá pernoitar, bastando levar 
colchonetes e roupa de cama. 

 

FUNDEIO, SEGURANÇA E TRASLADOS 
 

g. A área em frente à Marina Angra da Ilha é bem abrigada, boa profundidade e boa tença. 
 

 
 

 
h. O Cabanga Iate Clube e a Marina disponibilizarão traslado da área de ancoragem até a 

Marina das 12h às 22h do sábado (18/01/20) e no domingo (19/01/20) das 08h às 12h, 
além de segurança nas datas e horários acima mencionados. 

 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. 

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

 

REALIZAÇÃO, APOIO E CONTATOS 
   
 Cabanga Iate Clube de Pernambuco  
  Cabanga Iate Clube de Pernambuco: Raul Brito – eventos@cabanga.com.br  

ou 81 99691-0321 
 
Flotilha Recifense de Veleiros de Oceano: Alvaro da Fonte :alvarodafonte@terra.com.br 
ou 81 99149-9987. 
 
Marina Angra da Ilha: Cleidson Nunes worldsailors@hotmail.com ou 81 992827491. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome do Barco 
 

Numeral Clube 

 
 

Comandante 
ou 

Timoneiro 
 
 
 

Nome Federado 
(S/N) 

Email  

Celular Habilitação  

Proeiro1 ou 
Responsável 

(*) 

Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro2 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. 
 
 

VPRS MOCRA REGATA RGS - A RGS - B 
MOCRA 

CRUZEIRO 

 

 
(**) 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) 


