48° Campeonato Norte/Nordeste Classe Optimist
2020
Aviso de Regata
1. AUTORIDADE ORGANIZADORA
1.1. Cabanga Iate Clube de Pernambuco, Federação Pernambucana de
Vela.
2. REGRAS
2.1. O Campeonato será regido pelas regras de regatas a vela da World Sailing
2017-2020.
3. PROPAGANDA
3.1 O campeonato é classificado como um evento da categoria “C” de acordo
com o Regulamento 20 das Regras da World Sailing.
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
4.1 O campeonato será aberto a todos os competidores da classe optimist nas
categorias veterano e estreante, que estiverem de acordo com o regulamento
“19” das regras de regata da World Sailing 2017-2020 e Regulamento Geral da
Optibra.
4.2. Serão elegíveis apenas os velejadores que estiverem regulares com a
anuidade da Optibra 2020.
Os seguintes documentos serão necessários para a inscrição:
• Cópia do RG ou da Certidão de Nascimento;
• Assinatura do Termo de Responsabilidade pelo pai ou responsável;
• Seguro saúde.
4.3. As inscrições poderão ser feitas através de depósito na conta do Cabanga
Iate Clube de Pernambuco (CNPJ 08.962.326/0001-01) - ITAU, conta corrente
nº 16225-9, agência 163. Os valores das inscrições serão os seguintes:
O Valor da inscrição será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por
competidor.
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4.4. Após o depósito enviar
eventos@cabanga.com.br.

o

comprovante

por

via

eletrônica

4.5 Todos os técnicos deverão estar registrados, não sendo necessário o
pagamento de suas inscrições
5. PROGRAMA
Data

Hora

Atividade

29/10 – Quinta-Feira
30/10 – Sexta-Feira

09:00 às 16:00
08:00
10:00
13:00

Pesagem e inscrições
Pesagem e inscrições
Reunião de Comandantes
Início das regatas

31/10 – Sábado
01/11 - Domingo

13:00
13:00
19:00

Regatas
Regatas
Cerimônia Premiação

6. PESAGEM
6.1 Todos os barcos participantes do evento serão pesados e terão todos os
equipamentos inspecionados pela comissão de medição.
6.2. Durante o evento haverá inspeção de medição dos itens da regra da
classe dentro d'água. Deve-se estar atento a todos os itens, pois serão
rigorosamente verificados.
6.3. Cada item de medição e segurança inspecionado, que não estiver de
acordo com as regras será punido com 05 pontos, não acumulativo por regata,
isso altera as regras 35 e A4.
6.4. Competidores poderão somente usar um casco, uma bolina, um leme (com
cana e extensão), um mastro, uma retranca, uma espicha e uma vela durante o
evento.
6.5. A substituição de um equipamento danificado poderá ser feita desde que:
• O equipamento danificado tenha sido checado pela Comissão de Medição.
• O equipamento substituído seja apresentado para inspeção da comissão de
medição após as regatas do dia.
•. Tal substituição deverá ser aprovada pela Comissão de Regatas.

7. INSTRUÇÕES DE REGATA
7.1. Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do Campeonato e
serão entregues no momento da confirmação da inscrição.
8. PERCURSOS
8.1. Será utilizado o percurso trapezoidal utilizado pela classe Optimist.
9. PONTUAÇÃO
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9.1. É necessário que 04 regatas sejam completadas para que se constitua a
série.
9.2. Para os veteranos está prevista 09 regatas.
9.2.1. Quando menos de 05 regatas forem completadas, a pontuação do
barco na série será a soma de sua pontuação em cada regata.
9.2.2 Quando de 06 a 09 regatas forem completadas, a pontuação do barco
na série será a soma de sua pontuação em cada regata, excluindo o pior
resultado.
9.2.3. Não serão disputadas mais de quatro regatas num mesmo dia.
9.3. Para os estreantes está prevista 06 regatas
9.3.1. Quando menos de 05 regatas forem completadas, a pontuação do
barco na série será a soma de sua pontuação em cada regata;
9.3.2. Quando 06 regatas forem completadas, a pontuação do barco na
série será a soma de sua pontuação em cada regata, excluindo o pior
resultado.
9.3.3. Não serão disputadas mais de três regatas num mesmo dia.
9.4 Caso os velejadores inscritos na categoria Veteranos ultrapassem o
número de 80, a flotilha será dividida em 02 grupos, conforme o campeonato
brasileiro de 2019 e, seguindo a ordem de colocação no mesmo. Aqueles que
não correram o campeonato brasileiro serão alocados por ordem de inscrição.
10. SEGURANÇA
10.1 Além das Regras da Classe IODA 4.2 (a) e (b), 4.3 (a) e (b), todo barco
deve ter a bordo um remo com uma superfície mínima de 0,025 m2 preso ao
barco com um cabo, e todo competidor deverá ter um apito amarrado ao salvavidas.
10.2 Sempre que estiver na água o competidor deverá usar equipamento de
flutuação pessoal. Uma roupa de borracha ou impermeável não é um
equipamento de flutuação pessoal. Se o equipamento de flutuação pessoal é
de um tipo de inflar, sempre que estiver na água este deve estar totalmente
inflado. Isso altera a Regra de Regata à Vela 40.

11. LOCAL DE PERMANÊNCIA
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11.1. Os barcos deverão ser guardados nas dependências do Cabanga Iate
Clube, em Maria Farinha.
12. HOSPEDAGEM
Sugestões de hotéis e pousadas:
Hotel Amoaras Resort
Rua Amoaras Resort, 525 - Maria Farinha - Paulista-PE Fone (81) 3436-1331 /
3436-1221
Fax (81) 3436-1795
reservas@hotelamoaras.com.br
Pousada Kuara Uçá
Rua Pirarucu – Maria Farinha –
Contato (81) 34363101
Hotel Casa Blanca Resort
Av. Dr. Claudio Jose Gueiros Leite, 7040, Paulista, 53437-530
Fone: (81) 3435.8522
reservas@hotelcasablanca.net.br
www.hotelcasablanca.net.br
Yannick Ollivier (Transfer)
Cel - (81) 99132.4554
Email - yannick@alter-nativbresil.com
13. PREMIAÇÃO
13.1. Serão premiados os 10 primeiros colocados na classificação geral
veteranos e estreantes, os primeiros colocados nas categorias mirim, infantil,
juvenil e feminino (veterano e estreantes).
Veteranos
1º ao 10º lugar geral - veteranos
1º lugar - veterano mirim
1º lugar - veterano infantil
1º lugar - veterano juvenil
1º lugar - veterano feminino
Feminino
1º lugar – feminino mirim
1º lugar – feminino infantil
1º lugar – feminino juvenil
Estreantes
1º ao 5º lugar geral - estreantes
1º lugar - estreante mirim
1º lugar - estreante infantil
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1º lugar - estreante juvenil
1º lugar - estreante feminino

14. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
14.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a
regra 04, decisão de competir.
A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos
materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas e
seus antecedentes, durante ou depois de completado o evento.
15. INFORMAÇÕES
Cabanga Iate Clube de Pernambuco.
Telefone: (81) 3428-4277
E-mail: eventos@cabanga.com.br
Contatos: Edival Junior - (81) 98898-8126
Raul Brito
- (81) 99691-0321

- epmjuniorec@hotmail.com
- eventos@cabanga.com.br

FICHA DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO
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( ) VETERANO

( ) ESTREANTE

NUMERAL:_________________________

NOME:_______________________________________________________
(

) MIRIM (

) INFANTIL (

) JUVENIL (

) FEMININO

Nascimento: ____/____/______
Endereço:______________________________________________________
_______________ Bairro: __________________ Cidade: _______________
Estado: _______

CEP: ____________Telefone: (____) ________________

E-mail: ______________________________________________

Nome do Técnico: ________________________________________________
Clube da Flotilha: _____________________ Federação Estadual: __________
Plano de Saúde (se houver): ________________________________________

Número ISAF do Casco: _______________________

Nome do Responsável: ___________________________________________

Assinatura do Responsável: _______________________________________
Aceito cumprir obediência às Regras de Regata a Vela e todas as demais
regras que governam este evento.
Assinatura do Velejador: ___________________________________________

Data: ____/____/______
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
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Autorizo o(a) velejador(a) _________________________________________ a
participar do Campeonato Norte Nordeste de Otimist 2020.

Declaro que

assumo total responsabilidade por qualquer dano físico e material que ele (a)
possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de responsabilidade o
Cabanga Iate Clube a Comissão Organizadora e demais entidades e pessoas
envolvidas na organização e realização deste Campeonato.

__________________, ______ de _______________ de ______.
Local e data

___________________________
Nome Legível do Responsável

__________________________
Assinatura do Responsável
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FORMULÁRIO DE CADASTRO DOS TÉCNICOS

Nome:_________________________________________________________
RG: __________ CPF: ___________ Registro ISAF (se houver): __________
Endereço:_______________________________________________________
Bairro: _________________ Cidade: _____________________ Estado: ___
CEP: ____________ Telefone: (____) ________________
E-mail: _________________________________________________________

Endereço de Trabalho:
________________________________________________________
Bairro: _________________ Cidade: ________________________ Estado:
___
CEP: ___________ Telefone: (____) ________________
E-mail:__________________________________________________________
Clube: _____________________________ Flotilha: _____________________
Plano de Saúde (se houver):
___________________________________________________

Assinatura:
_____________________________________________________________

Local: _________________________ Data: ____/____/______
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