
 



2° AVISO DE REGATA 

1 - INTRODUÇÃO 

O Campeonato Brasileiro de Multicascos de Oceano 2016 será realizado durante o Circuito Recifense de Vela Oceânica, 

- CRVO, compreendendo quatro regatas, sem descartes, a saber: 

1° - Regata noturna, envolvendo as boias de aproximação do Porto do Recife - Triangular em 25Nov2016. 

2° - V Regata Rosa dos Ventos (Recife –> Porto de Galinhas) - Percurso em 26Nov2016 

3° - Regata em frente à praia de Porto de Galinhas – Triangular em 27Nov2016 

4° - Regata de retorno (Porto de Galinhas -> Recife) – Percurso em 27Nov2017 

A V Regata Rosa dos Ventos para Porto de Galinhas terá premiação e confraternização independentes das premiações 

do Campeonato e do Circuito. 

O CRVO compreenderá as três regatas a partir da V Regata Rosa dos Ventos, sem descartes.  

2 - REGRAS, CLASSES CONVIDADAS E ELEGIBILIDADE 

Regatas disputadas de acordo com Regras da ISAF (2013-2106) e Instruções de Regata. Classes Convidadas: 

Multicascos e Monocascos de Oceano. 

Os multicascos de Oceano com certificados MOCRA (Multihull Offshore Cruising and Racing Association)   válidos 2016 

e emitidos pela MOCRA Brasil e também associados a ABVO (Associação Brasileira de Veleiros de Oceano) e com 

numeral de vela *, estarão aptos a disputar o Campeonato Nacional da Classe MOCRA, caso contrário disputarão 

apenas o CRVO. 

Os monocascos com certificados BRA RGS estarão aptos a participar do Circuito Recifense de Vela Oceânica e todos os 

veleiros (monos e multis) cujos Comandantes forem associados à FREVO terão estas três regatas do Circuito válidas 

para o Campeonato Pernambucano de Veleiros de Oceano 2016. 

3 - PROGRAMAÇÃO 

01 Ago 2016 – Início das inscrições. Ver item 4 mais adiante. 

01 Set 2016  – Emissão do 2° Aviso de Regata. 

01 Out 2016 – Emissão do 3° Aviso de Regata. 

18 Nov 2016 – Último dia de inscrição e Emissão das Instruções de Regata aos inscritos. 

24 Nov 2016 – Reunião de Comandantes às 19:00h seguida de Coquetel de abertura do evento no Cabanga.                                            

25 Nov 2016 – Regata noturna com partida às 19:30h exclusiva aos multis competindo no campeonato Brasileiro. 

26 Nov 2016 – Partida da V Regata Rosa dos Ventos no Porto do Recife às 09:00h (monos) e 09:30h (multis)**. 

                           Recepção com cervejada na praia de Porto de Galinhas com a chegada dos Veleiros. 

                           Jantar de confraternização e premiação da V Regata Rosa dos Ventos em Porto de Galinhas. 

27 Nov 2016 – Partida da regata triangular em frente à praia de Porto de Galinhas às 09:00h. 

                           Partida da regata de retorno ao Recife às 11:00h. 

                           Jantar de confraternização e premiação do Campeonato Brasileiros de Multicascos de Oceano e do   

                           Circuito Recifense de Vela Oceânica. 19:00h no Cabanga Iate Clube de Pernambuco. 

Detalhes dos percursos e demais itens da programação e emissão de certificados nos ARs e IRs subsequentes. 



*A ABVO em caráter excepcional e unicamente para os participantes do Campeonato Nacional e Multicascos de 

Oceano 2016, promove um desconto de 50% para associação e registro de numeral de vela. Mais informações para 

efetuar sua associação ver site www.abvo.org.br 

**Pode ser invertido a depender da direção do vento. 

4 - INSCRIÇÕES 

Este ano o Circuito Recifense de Veleiros de Oceano contemplará três competições independentes em um único 

circuito: A V regata Rosa dos Ventos, o CRVO (Circuito Recifense de Vela Oceânica) e o Campeonato Brasileiro da Classe 

MOCRA! Para tudo isto só haverá, entretanto, uma inscrição para o veleiro participante, segundo programação abaixo: 

Para quem se inscrever e pagar até 30 de setembro o valor é de R$ 60,00 por tripulante. 

Para quem se inscrever e pagar até 31 de outubro o valor é de R$ 80,00 por tripulante. 

Para quem se inscrever e pagar até 18 de novembro o valor é de R$ 100,00 por tripulante. 

Atenção: Não serão aceitas inscrições a partir do dia 19 de novembro. 

Exclusivamente para o campeonato brasileiro da classe MOCRA, os veleiros de outros estados que não Pernambuco, 

caso compareçam com um mínimo de quatro veleiros, a inscrição será isenta! Para isto, entretanto, os veleiros deverão 

se inscrever e pagar numa das opções acima e, na data da regata, se confirmada a presença de quatro veleiros 

minimamente daquele estado, os valores pagos das inscrições serão totalmente devolvidos! 

Para efetivar os pagamentos das inscrições, os veleiros de Pernambuco podem fazê-lo com o capitão da flotilha Álvaro 

da Fonte nas reuniões de vela das quintas-feiras no Cabanga Iate Clube de Pernambuco e para os barcos de outros 

estados, estas podem ser feitas mediante depósito na conta de Higinio Marinsalta, banco Itaú (341) agência 4094, 

conta 01156-8, CPF 233940994-20. As inscrições só serão aceitas mediante envio da ficha de inscrição devidamente 

preenchida e cópia do comprovante de depósito para o e-mail higinio@ctviagens.com.br. 

Acréscimo de tripulantes devem ser informados o mais breve possível e pagas as diferenças. 

Faça a sua tripulação com antecedência e confirme a inscrição do seu veleiro! Não é necessário informar o nome de 

cada tripulante até a data da regata, pode-se apenas informar o número total de tripulantes. O valor da inscrição é 

pelo número de tripulantes, mas a inscrição em si será do veleiro e não do velejador. 

Ficha de inscrição enviada junto com este Aviso. 

5 - PREMIAÇÕES 

Para a V Regata Rosa dos Ventos e para o Circuito Recifense de Vela Oceânica serão premiados todos os tripulantes 

dos 1°, 2° e 3° lugares dos veleiros das classes RGS A, RGS B, MOCRA Regata e MOCRA Cruzeiro. 

Para o Campeonato Nacional de Multicascos de Oceano serão premiados todos os tripulantes dos 1°, 2°, 3°, 4° e 5° 

lugares da classe MOCRA (Classe MOCRA unificada). 

As inscrições darão direito as confraternizações e jantares constantes da programação além de Camisas UV e chapéus 

relativos ao evento. 

Será premiado o 1° lugar “Bico de proa” no caso de haver três ou mais veleiros de um mesmo modelo. 

Outras premiações honorárias a divulgar nas IRs. 

Até a emissão do 3° Aviso de Regata, a Organização estará em negociação com os patrocinadores para a possibilidade 

de hospedagem em Porto de Galinhas (noite do sábado 26/Nov) com preços subsidiados ou até isentos. Aguardem. 

6 - ESTADIA E TRASLADOS DOS VELEIROS PARTICIPANTES. 

O Cabanga Iate Clube de Pernambuco disporá de vagas com vigilância sem custos na sua sede em Recife ou sub-sede 

em Maria Farinha (a critério do Clube) para os veleiros que se inscreverem no Campeonato pelo período de duas 

semanas antecedentemente e posteriormente às regatas, bem como, crachá de acesso ao clube neste período. 

http://www.abvo.org.br/


Para os Veleiros que Participarem da Refeno 2016 e se inscreverem e participarem efetivamente do Campeonato 

Brasileiro de Multicascos, o Cabanga estenderá a permanência destes veleiros sem custos em poitas com vigilância na 

sub-sede de Marinha Farinha. 

Traslados de embarque e desembarque serão providenciados aos participantes em todos as regatas do evento. 

Também em Porto de Galinhas – noite de 26/27 de Julho – serão providenciadas ancoragens abrigadas e vigilância dos 

veleiros participantes. 

7 – ORGANIZAÇO, APOIOS E PATROCÍNIOS. 

Cabanga Iate Clube de Pernambuco - CICP. 

Flotilha Recifense de Veleiros de Oceano - FREVO. 

Associação Brasileira de Veleiros de Oceano - ABVO 

Prefeitura do Ipojuca. 

Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas - AHPG 

North Sail 

CT Viagens. 

8 – CONTATOS 

Álvaro da Fonte – Capitão da FREVO – (81) 9914999887 – alvarodafonte@terra.com.br 

Higínio Marinsalta – Organização MOCRA – (81) 988981777 – higinio@ctviagens.com.br 

Luis Moriel – Organização ABVO – (81) 999465030 -  luismoriel@gmail.com 

João Jungmann – Secretário da FREVO – (81) 991081001 – joaojungmann@oi.com.br 
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