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 AVISO DE REGATA  
152º REGATA BATALHA NAVAL DO RIACHUELO – 2017 

Dia 27 de maio e 03 de junho de 2017 
Capitania dos Portos de Pernambuco 
Cabanga Iate Clube de Pernambuco 

Recife - PE 
1. Regras 

 
1.1. A regata será conduzida segundo as Regras de Regata a Vela. 
1.2. Será cumprido o preconizado as resoluções da ABVO (Associação Brasileira de Veleiros de 

Oceano), regras da Classe Mocra, RGS e Monotipos e o contido nas Instruções de Regata para 
Oceano e para os Monotipos. 
 

2. Propaganda 
O Evento será classificado como categoria "C", de acordo com o Código de Propaganda da I.S.A.F. – 

Regulamento 20, do Apêndice 1, da Seção II – Regras de Regatas a Vela – I.S.A.F. A organização poderá 
exigir a fixação da marca dos patrocinadores do evento nos barcos participantes. 

 
3. Elegibilidade 

3.1. A regata será aberta a todos os barcos das seguintes classes: 
 
3.1.1 Oceano: 

 RGS-A, RGS-B, Mocra e Aberta 
3.1.2 Monotipos: 

 Snipe, Optimist, Dingue, Laser, Day Sailer, Hobie Cat 16 e Aberta  
 

4. Inscrições 
4.1. Inscrições diretamente com o CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO (CICP), a partir das 

8h na secretaria do Clube ou com os Capitães de flotilha, inscrições serão a partir do dia 25 de 
maio de 2017.  

4.2. Só serão aceitas inscrições que derem entrada até 01 (uma) hora antes da largada (ver quadro de 
programação), as embarcações que não se inscreverem ou tiverem a quantidade de tripulantes 
inferior ao número de inscritos serão desclassificados.  

4.3. Inscrições fora do prazo não serão aceitas. 
4.4. A ficha de inscrição encontra-se anexa a esta AR ou na secretaria do CICP. 
4.5. Serão aceitos os certificados 2016. Para os veleiros que não apresentarem os certificados, 

será admitido o maior TMF conhecido da embarcação nos registros da FREVO e/ou ABVO. 
 

5. Taxas 
5.1.  Valor R$ 50,00 (cinquenta reais) por tripulante, onde receberão, no momento da inscrição, a 

Camisa do evento onde deverá ser usada durante a competição e/ou coquetel de premiação 
na sede do Cabanga Iate Clube. Os premiados deverão ser fotografados com a camisa “convite” 
da regata para reportagem dos sites da Capitania dos Portos de Pernambuco e do Cabanga Iate 
clube de Pernambuco. 

5.2. Os protestos somente serão aceitos se por escrito e até uma hora após a chegada da CR em terra, 
mediante ao pagamento da taxa de protesto no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser 
restituído, caso julgado procedente. 
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6. Comissão de Regatas 
Edival Júnior (Presidente); 
Rafael Chiara 
Felipe Simão 
 

7. Comissão de Protesto 
João Jungmann; 
Paulo Almeida Filho; 
Renato Almeida; 
Guilherme Araújo; 
 

8. Programação 
 

DIA e HORA EVENTO 
           25/05 – 8h Início das Inscrições 

27/05 – 12h Início das Regatas de (Laser) – Maria Farinha 
27/05 – 12h Início das Regatas de (Snipe) – Recife  
27/05 – 13h Início das Regatas de Optimist(1° dia) – Maria Farinha 
28/05 – 13h Início das Regatas de Optimist (2º dia) – Maria Farinha 
28/05 – 12h Início das Regatas de (Dingue e Day Sailer) – Maria Farinha 
28/05 – 12h Início das Regatas de Snipe – Recife 
03/06 – 11h Início da Regata de Oceano – Recife  

03/06 – 14h Premiação, seguida de confraternização no Cabanga Iate Clube de 
Pernambuco 

 
8.1. O evento será composto por uma (1) regata para Oceano, duas (2) regatas para as classes 

Dingue, Laser, Day Sailer e Snipe e seis (6) regatas para classe Optimist. 
8.2. Não será dado sinal de atenção na classe Oceano após as 11h. 
 

9. Alteração nas Instruções de Regatas 
9.1. Qualquer alteração nas Instruções de Regatas será afixada antes das 9h do dia em que entrará em 

vigor, salvo alteração da programação de regatas, que deverá ser afixada no Quadro Oficial de 
Avisos até as 20h do dia anterior. 

 
10. Instruções de Regata 

10.1. Estarão disponíveis aos velejadores no momento da inscrição, bem como, afixadas nos quadros 
de avisos do clube, a partir do dia 26 de maio de 2017. 

 
11. Local 

11.1 O evento terá como sede as instalações do Cabanga Iate Clube de Pernambuco – CICP (Sede e 
Sub Sede). 

11.2. As regatas ocorrerão no Porto de Recife para a classe Oceano e para as demais classes ocorrerá 
na proximidade do Cabanga Iate Clube em Maria Farinha. 

 
12. Percursos 

12.1. Oceano 
12.1.1. Linha de partida formada a boreste pelo monumento da Cidade do Recife e a bombordo 

pela CR situada na praça do Marco Zero.  
12.1.2. Deixar a boia Norte por bombordo; 
12.1.3. Deixar a boia em frente ao PIC por bombordo; 
12.1.4. Deixar a boia da Maternidade por bombordo; 
12.1.5. Deixar a boia em frente ao PIC por bombordo; e 
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12.1.6. Chegada no Marco Zero na linha de partida. 
 

12.2. Monotipos 
12.2.1. Serão utilizados o percurso Barla Sota. 

 
13. Pontuação  

13.1. Será aplicado o sistema linear de pontos especificado no Apêndice A, das Regras de regata à 
vela. 

 
14. Prêmios 

14.1. A cerimônia de premiação será realizada no dia 03 de junho, a partir das 14h, no Cabanga Iate 
Clube de Pernambuco. 

14.2. Prêmios para o 1º lugar nas classes. Havendo mais de quatro inscritos em uma classe, serão 
premiados os 1º e 2º lugares. Havendo cinco ou mais inscritos em uma classe, serão premiados 
os 1º, 2º e 3º lugares. 
 

15. Isenção de Responsabilidade 
15.1. Os velejadores participam das regatas a seu próprio risco. A responsabilidade pela decisão de 

participar da regata ou de continuar em regata pertence exclusivamente ao barco. A autoridade 
organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte, 
relacionados diretamente com a série de regatas, seus antecedentes, durante ou depois de 
completada. 
 

16. Apoio e parcerias: 
16.1. Esta regata é realizada pela Marinha do Brasil - Capitania dos Portos de Pernambuco e  pelo 

Cabanga Iate Clube de Pernambuco em comemoração aos 152 anos da Batalha Naval do 
Riachuelo – Data Magna da Marinha. 

 
17. Organização 
 
Capitania dos Portos de Pernambuco e Cabanga Iate Clube de Pernambuco 

 
REALIZAÇÃO:  
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome do Barco   
 

Numeral Clube  

 
 

Comandante 
 ou  

Timoneiro 
 
 
 

Nome Federado 
(S/N) 

Email  

Celular Habilitação  

Proeiro1 ou 
Responsável 

(*) 

Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro2 Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro3 Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro4 Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro5 Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro6 Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro7 Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro8 Nome                                                                           Tel.:  

 
(*) Responsável: Nome do responsável em caso de timoneiro menor de 18 anos. 

 

ABERTA MOCRA RGS - A RGS - B DAY SAILER 

OPTIMIST LASER SNIPE   

 
(**) Selecionar com “X” apenas um dos quadros acima. 

 
DECLARAÇÃO: 

 
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. 
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___________________________________________ 

ASSINATURA Timoneiro (ou responsável) 
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