
 

 

 
 

 
31º CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE DINGUE 

Organização: Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha - ICSC 
Supervisão: Associação Brasileira da Classe Dingue - ABCD 

Florianópolis – SC 
03 a 06 de Setembro de 2016 

 
Aviso de Regata 

 
1. REGRAS: 

1.1. A regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela da 
World Sailing (RRV), sendo aplicados também o  Estatuto, Regras de Medição da Classe 
Dingue (RMD) e Resoluções da Associação Brasileira da Classe Dingue, disponíveis no site 
www.classedingue.com.br. 

1.2 As RRV sinal de regata RECON e 66 são alteradas, respectivamente: tempos para sinalizar 
em terra e modificação de prazos. As alterações serão detalhadas nas Instruções de 
Regata. As instruções de regata podem modificar outras regras de regata. 

 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

2.1.  O evento será aberto a todos os barcos e velejadores da classe Dingue, quites com a 
ABCD de acordo com a Resolução Nº 01/2011 (disponível em www.classedingue.com.br). 

2.2 Poderá ser paga por depósito nominal ao Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha 
(CNPJ 82.510.504/0001-16), Banco Itaú, agência 5432, conta corrente 07821-9 ou 
diretamente na secretaria do evento, em dinheiro ou cheque, nos seguintes valores:  

 
De 01/06/2016 de 02/08/2016                  R$200,00 
A partir 03 de Agosto de 2016                  R$250,00 

2.3 . Velejadores participantes de projetos sociais, devidamente documentados, estarão isentos 
da taxa de inscrição. 

 
3. PROGRAMAÇÃO: 

3.1  Programa: 

 03/09/2016, Sábado: 

 09:30h até 17:30h – Inscrição e Medição 

 04/09/2016, Domingo: 

 08:30 até 11:30h – Recepção, medição e inscrições  

 11:30h – Reunião de comandantes  

 13:00h – Regatas 

 17:00h – Churrasco de confraternização e Canoa de Cerveja 

http://www.classedingue.com.br/
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 05/09/2016, Segunda Feira: 

 12:00h – Regatas  

 17:00h – Canoa da Cerveja 

 06/09/2016, Terça Feira: 

 12:00h – Regatas 

 18:00h – Cerimônia de premiação 

 

3.2.  Estão programadas 08 regatas para o campeonato, com um máximo de três por dia. 

3.3   Não serão dadas largadas após às 16:00h do dia 06/09/2016. 

 

4. MEDIÇÕES 

4.1.  Os competidores poderão somente usar um casco, uma bolina, um leme (com cana e 
extensão), um mastro, uma retranca e uma vela. Serão medidos e aprovados, de forma a 
estar de acordo com as Regras da Classe Dingue: vela, leme, bolina, mastro, retranca e 
peso do casco e tripulação. 

4.2.  Poderá haver inspeção de medição dos itens da Regra da Classe Dingue a qualquer 
momento do evento. Os itens inspecionados que não estiverem de acordo com as regras 
ou com a Ficha de Medição do evento darão ensejo à desclassificação da tripulação nas 
regatas em que tiverem ocorrido. 

 

5. INSTRUÇÕES DE REGATA 

5.1.  As Instruções de Regata estarão disponíveis a partir das 09:30h do dia 03/09/2016 na 
Secretaria do Evento sendo entregues no momento da inscrição. 

 

6. LOCAL E SEDE 

6.1 O evento terá como sede o Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, Sede 
Oceânica, em Jurerê, localizado no endereço: 

 
Rua Tertuliano Brito Xavier, n. 3052 – Jurerê – Florianópolis, SC. 
Telefone: (48) 3225 7799 – E-mail: eventosnauticos@icsc.com.br 

 

6.2 As regatas da série serão disputadas na raia de Jurerê. 

 

7. PERCURSOS 

7.1.  Os percursos serão: Barla-Sota de quatro ou de cinco pernas ou o Triângulo-Barla-Sota e 
Chegada. 

 

8. SISTEMA DE PUNIÇÃO 
8.1.  Será aplicado o Apêndice P do Livro de Regras da ISAF – 2013-2016. 

 
9. PONTUAÇÃO 

9.1.  Um mínimo de três regatas devem ser completadas para se constituir a série que terá os 
seguintes descartes: 



 

 

9.1.1.  Quando até quatro regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será 
a soma de suas pontuações em cada regata. 

9.1.2.  Quando de cinco a oito regatas foram completadas, a pontuação do barco na série 
será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

 

10. LOCAL DE PERMANÊNCIA: 

10.1  Durante o evento, quando em terra, os barcos devem permanecer nos locais designados 
pela organização. 

 

11. PRÊMIOS: 

11.1.  Serão premiados os 5 primeiros na Classificação Geral e os 3 melhores nas Categorias: 
 

a.  Estreante:Timoneiros que nunca competiram em Campeonato 
Brasileiro como tal, que tiverem menos de 1 (um) ano na classe ou 
nunca ter pertencido ou competido, também como timoneiro, por outra 
classe, ficando sua inscrição nesta categoria sujeita à aprovação do 
Secretário Nacional; 

b.  Juvenil:Timoneiros até 16 anos completos; 

c.  Feminina:Tripulações do sexo feminino; 

d.  Sênior:Timoneiros entre 17 anos e 44 anos completos; 

e.  Master:Timoneiros entre 45 anos e 55 anos completos; 

f.   Grand Master:Timoneiros acima de 56 anos; 

g.  Dupla-mista: Tripulações de sexo oposto. 

h.  Categoria 1.5: Tripulações com mais de 150 Kg, sem a possibilidade 
do uso de lastros. 

11.2.  Um barco poderá se inscrever apenas em uma categoria da Classe Dingue. 

 

12. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 

12.1.  Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de 
Competir. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 
materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas e seus 
antecedentes, durante ou depois de completado o evento. 

 

13. INFORMAÇÔES ADICIONAIS: 

13.1 Secretaria Náutica do Iate Clube de Santa Catarina, com Lucas Reis, fone (48) 3225 7799 
ou (48) 9190 5480, e-mail eventosnauticos@icsc.com.br. 

13.2  A Hospedagem Oficial do evento se dará na Pousada Jurerê – Guest House, localizada em 
frente ao Clube. 
Rodovia Tertuliano Brito Xavier, 2991 
CEP 88054-601 – Jurerê, Florianopolis – SC 
Telefone: +55 (48) 3206.2892 
www.pousadajurere.com 
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