
 

 
CAMPEONATO CATARINENSE DE VELEIROS DE 

OCEANO  
-- 2019 -- 

 
REGULAMENTO 

 
1. AUTORIDADE ORGANIZADORA: FNC - FEDERAÇÃO NÁUTICA       
CATARINENSE. 

1.1 Realização: ICSC (Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha). 
 
2. REGRAS: O Campeonato será disputado sob as regras de Regata à Vela da              
World Sailing 2017/2020, determinações da Confederação Brasileira de Vela         
(CBVela), Regulamento Geral da Associação Brasileira da Classe Oceano (ABVO)          
e este regulamento. 
 
3. LOCAIS e DATAS: 

3.1 - 1° Etapa: Regatas Lineares, ICSC, Sede Jurerê, dias 15 e 16 de Junho               
de 2019. 

 
3.2 - 2° Etapa: Regata Marejada, ICSC (Sede Jurerê) à Marina           

Itajaí/Associação Náutica de Itajaí (ANI), dia 12 de Outubro de 2019. 
 
4. CLASSES: 

4.1 - O campeonato abrange as Classes: ORC, IRC, C30, RGS “A”, RGS “B”,              
Cruzeiro “A” e Cruzeiro “B”. 

 
4.2 – Para as classes BRA-RGS, Cruzeiro “A” e “B” e IRC será utilizado o               

sistema de tempo sobre tempo (TMFAA). 
 
4.3 - Para a classe ORC será utilizado o sistema de correção de tempo “Time               

on Time inshore” nas regatas de percurso Barla-Sota e “Time on time            
offshore” na regata de percurso. 

 
4.4 - Para as classes C30, HPE 25 e Bico de Proa, será utilizado o tempo real. 

 
5. INSCRIÇÕES: 

5.1 - A inscrição é obrigatória para todos os barcos, e deverá ser apresentada              
na secretaria do campeonato até 1 hora antes da primeira regata de            
qualquer uma das duas etapas.  

 
5.2 - Não será cobrada taxa de inscrição para o Campeonato Catarinense de             

Veleiros de Oceano 2019. 
 
5.3 - Um barco poderá ser simultaneamente inscrito nas classes ORC e IRC,             

mas só será premiado na Classe que obtiver a melhor colocação. 
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5.4 - O Comandante e os tripulantes das embarcações inscritas deverão estar            
em dia com a anuidade da Federação Náutica Catarinense (FNC) o ano            
de 2019. 

 
5.4 - A anuidade 2019 da FNC para Comandantes é de R$ 100,00 (Cem              

Reais) e a de Tripulantes é de R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais). As              
anuidades deverão ser pagas através de depósito bancário na         
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO - CECRED (085),        
Agência 0106-6, Conta Corrente 27.866-1 em nome de FEDERAÇÃO         
NÁUTICA CATARINENSE (CNPJ 33.255.141/0001-04). Os velejadores      
devem encaminhar o comprovante de pagamento ao e-mail da FNC          
(fncatarinense@gmail.com). Os recibos de pagamento serão enviados por        
e-mail aos velejadores. 

 
5.5 – Conforme consta na Nota Oficial 002/FNC/2019 (Tabela de Taxas), a            

filiação como “Tripulante de veleiro de oceano” não dá direito de           
participação do atleta em eventos de outras classes na condição de atleta            
filiado à FNC. Nesta situação, o atleta deve efetivar o pagamento da            
diferença de anuidade. 

 
6. FORMATO DA COMPETIÇÃO: 

6.1 - Estão programadas 4 (quatro) regatas barla-sota e 1 (uma) regata de             
percurso, totalizando 5 (cinco) regatas. 

 
6.2 – Desde que sejam completadas no mínimo 3 (três) regatas na série,             

haverá o descarte de 1 (uma) regata que, obrigatoriamente, deverá ser           
uma das barla-sota. 

 
6.4 - Serão necessárias o mínimo de 3 (três) regatas para validar o             

campeonato. 
 
6.5 - Não serão realizadas mais de 2 (duas) regatas por dia. 
 
6.6 – Caso não seja realizada a Regata Marejada, para efeitos do campeonato             

estadual, esta regata será substituída pela Regata Volta a Ilha e Volta a             
Ilha do Largo/Ratones 2019.  

 
6.7 – A pontuação final do campeonato somente será computada após o final             

da 2º etapa, onde teremos definido o número total de inscritos. 
 
 
7. INSTRUÇÕES DE REGATA: O Regulamento do campeonato tem efeitos de           
instrução de regata e estará à disposição dos participantes na secretaria do            
campeonato, no momento da confirmação da inscrição de cada etapa. 
 
8. PREMIAÇÃO: 
8.1 O Campeonato Catarinense de Veleiros de Oceano 2019 premiará o 1º, 2º e 3º 

lugares se houverem ao menos cinco barcos por classe, o 1º e 2º lugares se 
houverem ao menos quatro barcos por classe e o 1º lugar se houverem ao 
menos três barcos por classe. 
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8.2 – Serão premiados no Campeonato Catarinense de Veleiros de Oceano 2019: 

o ORC – 1º ao 3º lugar Geral 
o IRC – 1º ao 3º lugar Gera 
o C30 – 1º ao 3º lugar 
o BRA-RGS “A” – 1º ao 3º lugar 
o BRA-RGS “B” – 1º ao 3º lugar 
o Cruzeiro “A” - 1º ao 3º lugar 
o Cruzeiro “B” - 1º ao 3º lugar 
o HPE 25 - 1º ao 3º lugar  
o Bico de Proa - 1º ao 3º lugar 

 
8.3 - A entrega de prêmios do Campeonato Catarinense de Veleiros de            

Oceano de 2019 será realizada ao final da 2º etapa. 
 
10. RESPONSABILIDADE: A decisão de participar do campeonato será de          
exclusiva responsabilidade dos participantes. O clube organizador, a FNC, e todas           
as partes envolvidos com a organização do evento não se responsabilizam por            
qualquer lesão, inclusive morte, danos materiais ou pessoais, perda ou reivindicação           
sustentada por competidores ou qualquer um relacionado com um competidor antes,           
durante ou depois do campeonato. 
 
 

 

 

ACESSE, SIGA E CURTA AS MÍDIAS DA FNC 

 

Facebook: #fednauticacatarinense 

Instagram: @fednauticacatarinense 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
CAMPEONATO CATARINENSE DA CLASSE OCEANO 2019 

 
 
CLASSE: ______________________ 
 
NOME do BARCO: ___________________________________________________ 
 
NUMERAL: _____________________ 
 
COMANDANTE:______________________________________________________ 
 
Endereço: _________________________________________ 
 
Fone: ____________________ 
 
Cidade: _________________________________________ 
 
Estado: ______________________ 
 
E-mail: ________________________________________ 
 
Clube: _________________________________________ 
 
 
Assinatura _____________________________________ 
 
Listagem de tripulantes: 
 
Nome E-mail 
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