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                5º Regata Sargento Wolff 

2 de fevereiro de 2020 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Organização : 

Clube Sargento Wolff 

 

Apoio: 

Cabanga Iate Clube de Pernambuco 

Flotilha Pernambucana de Windsurf 

                                             FPVela 

 

01. ORGANIZAÇÃO 

A regata será organizada pelo Clube Sargento Wolff, com o apoio do Cabanga Iate Clube de 

Pernambuco, a Flotilha Pernambucana de Windsurf,  e a FPVela. 

 

 

02. REGRAS 

Serão aplicadas, no que couber, as regras da World Sailing/ISAF  2017-2020, cuja versão em 

português é traduzida pela CBVela as quais poderão ser alteradas por um segundo 

aviso de regata ou Instrução de Regata. Em caso de divergência entre as versões em 

português e inglês, prevalecerá o texto original. Subsidiariamente, aplicam-se as regras 

CBVelas, determinações das classes e demais instrumentos. 

 

03. ELEGIBILIDADES  

03.1 Todos os veleiros das classes: Dingue, Day Saler e Windsurf poderão participar do 

evento. 



03.2 Qualquer outra embarcação à vela que não se enquadre nas três classes acima 

poderá se inscrever na Classe Aberta. 

4      PROGRAMAÇÃO 

                 Domingo , 2/02/2020: 

- 10:30 hs Largada única para todas as classes. 

-  Após o fechamento da raia premiação da classe Windsurf. 

-  Feijoada e entrega das camisas. 

- 14hs Premiação para as demais classes. 
 

5   PERCURSO 

Após a largada a flotilha seguirá em percurso livre até a bóia ancorada na enseada de Pau 

Amarelo, após o Clube Sargento Wolff que deverá ser montada por Boreste (BE) e 

seguir  para cruzar a linha de chegada definida pela Jangada ancorada em frente ao 

Wolff e outra bóia. 

 

               6  LARGADA 

A largada será dada com todas as classes na Raia de Maria Farinha em uma única linha 

entre a  boia e a CR. 

A CR irá sinalizar o inicio do procedimento de largada (5min) com uma única bandeira 

branca para toda a flotilha, em seguida subirá a bandeira Papa (faltando 4mim), 

depois descerá a bandeira Papa (faltando 1 mim) e por último descerá a bandeira 

branca anunciando a largada. Toda subida e descida de bandeira será 

acompanhada de um sinal sonoro. 

 

 

7   PREMIAÇÃO 

 

Serão premiados os três primeiros colocados em cada uma das classes participantes. 

Receberá o Troféu Fita Azul a primeira embarcação  a cruzar a linha de chegada. 

 

8 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, o Clube 

Sargento Wolff, e os apoiadores do Evento. 

 

9 PROTESTOS 

Todos os protestos deverão ser formalizados em até 30 minutos após a chegada, junto à 

organização do evento em formulário próprio anexado de uma taxa simbólica de R $ 

10,00. O julgamento será realizado tão logo quanto possível. 

 

10 INSCRIÇÕES 



As incrições estão abertas no valor de  R$ 30,00  por cada tripulante devem ser feitas na 

conta corrente 9.214-2 da agencia 4.274-9 do Banco do Brasil. Em nome de Carlos 

Henrique Mousinho Rego CPF  448.210.424-87.  

 

               11.INFORMAÇÕES E CONTATOS 

Henrique Mousinho (organização): (81) 9953-7545 

José Araújo (Dingue):                         (81) 9969-3256 

Antonio Antunes (Day Saler):           (81) 8861-0338  

Isis (Windsurf Feminino):                  (81) 9234-8252 

  

  

MARÉ NO DOMINGO 2/2/2020                 hora            altura  (metros) 

                                                                      03:28             0.9 

                                                                      09:49             1.7 

                                                                      15:58             0.9 

                                                                      22:17             1.7 

 

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

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


