
                                              

1º Aviso de Regatas 
V Campeonato Norte/Nordeste da Classe Dingue 

18 e 19 de março de 2017 

Iate Clube de Itamaracá 

Itamaracá – Pernambuco - Brasil 

1. ORGANIZAÇÃO 

As regatas serão realizadas pelo Iate Clube de Itamaracá, na raia em frente à sua sede, em Itamaracá/PE. 

 

2. REGRAS 

Serão aplicadas as regras da World Sailing/ISAF 2017-2020, regras específicas da Classe Dingue – as quais poderão 
ser alteradas por subsequente (s) aviso (s) de regatas ou Instrução de Regatas. Em caso de divergência entre as 
versões em português e inglês, prevalecerá o texto original. Subsidiariamente, aplicam-se as regras da CBVela, 
determinações da classe e demais instrumentos. 

 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

03.1 - Todos os veleiros das classes Dingue, desde que devidamente inscritos e aprovados nos procedimentos de 
pesagem e medição, poderão participar do evento; 

03.2 – Serão cobradas as seguintes taxas de inscrição: 

  - até 18/02/2017 – R$ 100,00 por barco; 

 - de 19/02/2017 a 18/03/2017 – R$ 150,00 por barco; 

03.3 – O recolhimento da taxa de inscrição antecipada deverá ser feito por depósito bancário na conta do Iate 
Clube de Itamaracá, sendo requerido que os participantes enviem o comprovante de depósito para o e-
mail do clube, secretaria@iateitamaraca.com.br.  

 Conta: Iate Clube de Itamaracá / 104 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2348 - Op. 013 - C/P 6962-0 - CNPJ: 
11.548.120/0001-44  

 

4. INSTRUÇÕES DE REGATA 

Estarão disponíveis na Secretaria do Iate Clube de Itamaracá, por ocasião da abertura das medições. 

 

5. PROGRAMAÇÃO 

Sexta, 17/03/2017: 

- 8h às 12h; 13h às 17h       – Pesagem e medições 

 

Sábado, 18/03/2017: 

- 08h00min  – Início das medições do dia 

- 11h30min  – Reunião de Comandantes 
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- Até 12h00min  – Horário limite para inscrições e medições 

- 13h00min   – *Partidas 

- 18h00min  – Assembleia regional da classe  

 

Domingo, 19/04/2017: 

- 10h00min   – *Partidas. 

- 15h00min  – Horário estimado para cerimônia de premiação 

*3 regatas previstas para cada dia, num total de 6 regatas. Serão necessárias duas regatas para validar o 
campeonato. A partir da quinta regata, haverá um descarte. 

 

6. GUARDERIA 

Os barcos deverão ser guardados nas dependências do setor de vela do Iate Clube de Itamaracá, conforme locais 
específicos devidamente designados pela organização. 

 

7. PREMIAÇÃO 

7.1 – Serão premiados os três primeiros colocados na pontuação geral e; 

7.2 – O primeiro colocado da categoria que tiver de um a três inscritos; 

7.3 – O primeiro e o segundo colocados da categoria que tiver quatro inscritos; 

7.4 – Os três primeiros colocados da categoria que tiver cinco ou mais inscritos. 

7.5 – Independente do 1º lugar geral, será declarado Campeão N/NE o primeiro colocado entre os barcos 
comandados por timoneiros atualmente residentes em Estados do Norte ou Nordeste. 

 

8. PERCURSO 

Será utilizado o percurso barla-sota, nos moldes do diagrama disponível no anexo II. 

 

9. 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 ou penal, o IATE CLUBE DE ITAMARACÁ, o DINGUE PERNAMBUCO e os 
organizadores do evento. 

 

10. INFORMAÇÃO E CONTATOS 

-Clóvis Holanda (Capitão de Flotilha do Iate Clube de Itamaracá/Organizador): (81) 9.8917-0968 (Claro) e 9.9918-
6598 (TIM - whatsapp). E-mail: clovishol@gmail.com; 

-Roberto Cardoso (Diretor de Vela do Iate Clube de Itamaracá): (81) 99239-8050 

-Leonardo Almeida (Coordenador Estadual – Dingue Pernambuco): (81) 9.8826-1531. E-mail: 
dinguepernambuco@hotmail.com; 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome do Barco: ____________________________Numeral:_______________________ 

Categoria: 

Juvenil Senior Master Grand Master 

Feminino 1.5 Estreante Dupla Mista 

Clássico 

 

Clube:_______________________________________________________Estado:_____________________ 

 

Nome do Timoneiro: ______________________________________________________________________ 

Idade:__________Peso:_____________Data de Nascimento:______________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________________ 

Telefone:________________________________________________________________________________ 

 

Nome do Proeiro:________________________________________________________________________ 

Idade:__________Peso:____________ Data de Nascimento:______________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________________ 

Telefone:________________________________________________________________________________ 

 

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:_____________________________________________________________ 

 

 



                                              

ANEXO II – PERCURSO 

 

 
Barla Sota - 4 “Pernas” 

 

 

 

 

 



                                              

ANEXO III – HOSPEDAGEM 

 

 

1 – Condomínios: 

 Privê Edjack $ (200m do clube, quartos p/ até 6 pessoas, em torno de R$ 60 por pessoa/dia) – 

(81) 9.9979-5411 / 9.9922-2155 - https://www.facebook.com/ici.fotos/posts/761795693946811 

 

 Itamaracá Apartments $$$ (450m do clube) – (81) 9.9835-5277 - 

http://www.itamaracaapartments.com/casa 

 

 

 Manga Verde Beach Residence $$$ (4,8km do clube) – (81) 3544-1266 - 

http://www.mangaverdebeach.com/ 

 

2 – Pousadas: 

 Vento Leste (4,1km do clube) $$ – (81) 3544-1699 – www.hotelventoleste.tur.br  

 

 Ruínas do Pilar $ (4,1km do clube) – (81) 3544-1612 - 

http://www.booking.com/hotel/br/pousada-ruanas-do-pilar.pt-br.html  

 

 Pousada Ciranda $ (2,6km de distância) – (81) 3544-1810 - http://www.pousadaciranda.com.br/ 

- http://www.booking.com/hotel/br/pousada-ciranda.pt-br.html 

 

3 – Hotéis: 

 Orange Praia Hotel $$$ (5 km do clube) – (81) 3544-1170 – www.hotelorange.com.br - 

http://www.booking.com/hotel/br/orange-praia.pt-br.html  

 

https://www.facebook.com/ici.fotos/posts/761795693946811
http://www.itamaracaapartments.com/casa
http://www.mangaverdebeach.com/
http://www.hotelventoleste.tur.br/
http://www.booking.com/hotel/br/pousada-ruanas-do-pilar.pt-br.html
http://www.pousadaciranda.com.br/
http://www.booking.com/hotel/br/pousada-ciranda.pt-br.html
http://www.hotelorange.com.br/
http://www.booking.com/hotel/br/orange-praia.pt-br.html

