AVISO DE REGATA

XXVIII Regata 24 HORAS
2016
LAGO PARANOÁ – BRASÍLIA/DF
23 e 24 de JULHO de 2016

COMISSÃO ORGANIZADORA
Clube da Aeronáutica de Brasília – CAER
Cota Mil Iate Clube – CMIC
Federação Náutica de Brasília – FNB
Associação de Veleiros de Oceano de Brasília – AVOB
Associação Fórmula Brasília – AFB
1 – REGRAS
Serão observadas as regras da International Sailing Federation (ISAF
2013/2016), as regras RGS-DF da AVOB, as regras SMP2 da AFB, as Regras das
Classes, as determinações da CBVM e FNB e as Instruções de Regata.
2 – INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser efetuadas em Ficha Padronizada, durante o Briefing a
ser realizado na Sede Náutica do Clube da Aeronáutica, dia 21 de julho, quinta-feira, às
19 h 30 min.
Para os que não participarem do briefing, as inscrições serão aceitas no dia 23 de
julho, das 9 h às 11 h, na Secretaria Náutica do CAER.
O valor da inscrição, por pessoa, será R$ 40,00 e encerrar-se-ão,
impreterivelmente, às 11 h, do dia 23 de julho (sábado). Não serão admitidas inscrições
via telefone, fax, e-mail ou “a posteriori”. Os veleiros não inscritos serão
desclassificados.
Serão distribuídas, no ato da inscrição, 5(cinco) pulseiras para cada embarcação,
as quais darão acesso ao local da confraternização dos velejadores, ao final da Regata, no
dia 24 de julho.
3 – BRIEFING
O Clube da Aeronáutica de Brasília realizará no dia 21 de julho, quinta-feira, às
19 h 30 min, no Salão da Náutica, o Briefing de lançamento da XXVIII Regata 24 Horas,
juntamente com a divulgação e explicação das Instruções da Regata.
Cabe ressaltar que neste momento serão repassadas as informações relativas ao
sistema de monitoramento dos barcos participantes do evento. Tal sistema consiste em
um software a ser instalado em celular (IOS ou ANDROID). Será fornecido, a título de
brinde, um powerbank para manutenção da carga do celular durante todo o período da
regata
4 – PROGRAMA
Dia 21 de julho (quinta-feira)
19 h 30 min – Briefing e inscrições – Salão da Náutica do CAER.
Dia 23 de julho (sábado)
9 h – Recepção aos barcos no CAER e vistoria à critério da CR.
11 h – Encerramento das inscrições.
11 h – Apito – sinal de uma hora.
11 h 05 min – Hasteamento da Bandeira Nacional.

11 h 30 min – Apito – sinal de trinta minutos.
11 h 55 min – Apito – sinal de cinco minutos.
11 h 56 min – Apito – sinal de quatro minutos.
11 h 59 min – Apito – sinal de um minuto.
12 h –Tiro de canhão – sinal de largada.
Dia 24 de julho (domingo)
12 h – Chegada no Clube da Aeronáutica de Brasília.
12 h 05 min – Recepção aos velejadores na Churrasqueira da Náutica.
Dia 29 de julho (sexta-feira)
19 h 30 min – Festa de Encerramento, Premiação e Confraternização no Salão da
Náutica.
5 – CLASSES CONVIDADAS
Todos Oceânicos – Grupos RGS-DF Regata A e B; Cruzeiro A e B; SMP2; Flotilhas
Delta 26, Ranger 22 e Fast 230.
Barcos não medidos: rating atribuído AVOB.
6 – PREMIAÇÃO
Para o 1º Lugar Geral na RGS-DF: Troféu especial de posse transitória,
denominado 24 Horas do Paranoá - Clube da Aeronáutica de Brasília. Nele ficará
inscrito, a cada ano, o nome do barco vencedor.
Para o 1º Lugar Geral na SMP2: Troféu especial de posse transitória,
denominado 24 Horas do Paranoá - Clube da Aeronáutica de Brasília. Nele ficará
inscrito, a cada ano, o nome do barco vencedor.
Ao Fita Azul será entregue na água, imediatamente após às 12 h, qualquer que
seja sua localização, uma fita azul para ser hasteada no mastro da embarcação, e com ela
chegar ao Clube, para as honrarias de praxe. O Fita Azul também será premiado.
Para os competidores da SMP2, Flotilhas, Grupos RGS-DF e Cruzeiro, serão
premiados os 1º,2° e 3° lugares.
INFORMAÇÕES

CLUBE DA AERONÁUTICA DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE NÁUTICA
Telefax: 3306-1922
e-mail: nautica_caer@yahoo.com.br

