CAPIXABA

CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE DINGUE
1º AVISO DE REGATAS
1. Autoridade Organizadora
O evento será organizado pelo Iate Clube do Espírito Santo – ICES, Flotilha de Dingue do
Espírito Santo – FLODES e Federação Capixaba de Iatismo – FECAI.
2. Local e Data
As regatas serão disputadas na Raia da Baía de Camburi no período de 26 a 27 de
novembro de 2016.
3. Clube Sede
Iate Clube do Espírito Santo – ICES situado na Praça do Iate, n° 200, Praia do Canto –
Vitória – Espírito Santo. Telefone: (27) 3225 0422.
4. Regras
O Campeonato será disputado sob as Regras de Regatas à Vela (RRV) da ISAF 2016,
Regras da Classe Dingue (ABCD) e as Instruções de Regata, que serão entregues no ato de
confirmação da inscrição na secretaria do campeonato.
5. Elegibilidade
Estará em vigor o Apêndice 2, Regulamento 21 das Regras de Regatas à Vela da ISAF.
6. Propaganda
O evento será classificado como Categoria “C”, de acordo com o Apêndice 1
Regulamento 20 das RRV.
7. Inscrições
As inscrições poderão ser feitas até às 10h do dia 26 de novembro preenchendo a Ficha
de Inscrição (disponível na secretaria do campeonato) e efetuando o pagamento da Taxa
de Inscrição de R$ 60,00 (sessenta reais) por embarcação.
As tripulações ficam responsáveis pela conformidade dos demais equipamentos a RMD da
Classe Dingue e são passíveis de sofrer medições por decisão da organização do evento
ou por protesto formalizado por algum competidor. As condições mínimas exigidas pela
classe Dingue são que barco tenha peso mínimo de 85 kg e a dupla de velejadores
tenham no mínimo 120 kg.
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8. Programação
DATA

26/11 – Sábado

27/11 – Domingo

HORÁRIO
08:00 às 10:00h

EVENTO
Inscrições

10:00h

Reunião de timoneiros

11:00h

Tiro de 1 hora

12:00h
11:00h
12:00h

Regatas do dia
Tiro de 1 hora
Regatas do dia

- O Campeonato Capixaba da Classe de dingue será composto de 6 regatas e será
válido com um mínimo de 3 regatas. Com a realização de 5 ou mais regatas haverá
um descarte.
- Serão realizadas no máximo 3 regatas em cada dia. No domingo, 27/11, não será
dada largada após as 15:30h, se o Campeonato já estiver validado.
9. Sistema de Pontuação
Será utilizado o sistema linear de pontuação, de acordo com o Apêndice A das RRV.
10. Percursos
A critério da Comissão de Regatas, os percursos poderão ser:
Percurso 1: Triângulo – Barla-sota – chegada (contravento)
Percurso 2: Dois barla-sotas e chegada (contravento)
Percurso 3: Regata de percurso à ser definido pela comissão de regatas
11. Premiação
Serão premiados os 3 primeiros colocados na classificação geral e o primeiro colocado da
categoria B que se enquadrar nas seguintes condições:
a) Categoria B: tripulantes com mais de 150 kg (1.5), estreantes e barcos acima de 95
kg.
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12. Responsabilidade
Os competidores competem a seu próprio risco e responsabilidade. As Autoridades
Organizadoras, instituições, organizações e indivíduos envolvidos com o Campeonato não
aceitam qualquer responsabilidade por perdas e danos que possam ocorrer a pessoas ou
propriedades tanto em terra quanto em água, como conseqüência da participação no
evento.
13. Segurança
Deverão ser levados a bordo os equipamentos de segurança exigidos pelas autoridades
(coletes salva-vidas para todos os tripulantes) e pela classe.

Para maiores informações, contate ou acesse:
Antônio Carlos Garcia - Capitão da Flotilha de Dingue do Espírito Santo – (27) 99646-8397
Antonio-garcia56@hotmail.com
Facebook: Dingue Capixaba
Departamento de Vela do ICES –(27) 3225–0422
vela@ices.com.br
www.ices.com.br

