
   

 

Aviso de Regata 
1ª Etapa Campeonato Pernambucano da Classe LASER – 2020 

18 de outubro de 2020 (domingo) – 14h 

 

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

02. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
02.1 - Todos os veleiros da classe Laser estão aptos a participar do evento. As               

inscrições serão gratuitas, bastando comparecer à área de regata e informar o            
nome do tripulante, numeral e categoria à organização. 

 
 

03. PROGRAMAÇÃO 
Domingo, 18/10/2020: 
- Até 13h30min – Horário limite para inscrições; 
- 14h00min -  Partida regata 1; 
- 15h00min - Partida regata 2;  

 
04. PERCURSOS 

Serão utilizados os percurso “Barla-sota - 2 pernas”.  
A distância entre as marcas, seus respectivos ângulos e a opção pelo percurso mais              
adequado serão definidos a critério da Comissão de Regatas. 
 
 

 
 

05. PREMIAÇÃO 
05.1 - Ao final da etapa, haverá premiação do 1º colocado. 

 
06. 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 Flotilha BL4 e os organizadores do evento. 



   

 
07. OBRIGAÇÕES DO VELEJADOR 

07.1 - Os iatistas deverão levar a bordo do barco e vestir, sempre quando possível,               
coletes salva-vidas.  

07.2 - Os veleiros e barcos de apoio que descartarem lixo ou material poluente nas               
águas serão desclassificados. 

 
 

Procedimento de partida 

 

1 - Sinal Sonoro 5 min e bandeira da classe; 

2 - Sinal Sonoro 4 min, bandeiras classe e papa;  

3 - Sinal Sonoro 1 min, bandeira da classe; 

4 - Sinal Sonoro Largada, sem bandeira; 

 
 

 
 

08. INFORMAÇÃO E CONTATOS 
-Homero Basílio: (81) 9.9151-4018.  
 

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

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

 

Tábua das Marés Maria Farinha - domingo, 18/10/2020 

04:32 – 2.5 

10:44 – -0.1 

16:49 – 2.3 

 
 


