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CAMPEONATO DO DF  
DINGUE e SNIPE 

16, 17, 23 e 24 de setembro 
Iate Clube de Brasília 

 

 

AVISO DE REGATA 

AUTORIDADES ORGANIZADORAS 

Federação Náutica de Brasília 

Iate Clube de Brasília 

Flotilha 516 de Snipe 

Flotilha Dingue 

 

 

1. REGRAS 

1.1. A regata será regida pelas regras tais como definidas nas Regras de Regata a Vela 

(RRV). 

1.2. Será aplicado o Apêndice T – Arbitragem. 

2. ELEGIBILIDADE, INSCRIÇÕES E MEDIÇÃO 

2.1. O campeonato é aberto para barcos das classes Dingue e Snipe, cujos velejadores 

estiverem regularmente filiados à FNB. 

2.2. As inscrições deverão ser solicitadas no endereço 

eletrônico: www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica, até às 12h00 do dia 16 de 

setembro de 2017. 

2.3. A confirmação das inscrições dependerá do cumprimento dos critérios de elegibilidade 

previsto no AR 2.1 e do correto e integral preenchimento da respectiva ficha online. 

2.4. As inscrições confirmadas serão divulgadas no quadro de avisos do Campeonato até 

1 (uma) hora antes da primeira regata do evento, conforme determina a Instrução 

Normativa nº 5, da FNB. 

2.5. Os competidores da classe Dingue deverão realizar a pesagem da tripulação até as 

12h50 do dia 16 de setembro. O peso mínimo da tripulação é de 120 kg. 

http://www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica
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3. PROGRAMA DE REGATAS 

Data Horário  Atividades 

16/set 

(sábado) 

12h00 

Até 12h50 

13h00 

14h00 

Encerramento das inscrições online. 

Pesagem da tripulação – Classe Dingue (Espaço Gourmet da Náutica) 

Reunião de participantes (Espaço Gourmet da Náutica) 

Regatas 

17/set 

(domingo) 
9h30 Regatas 

23/set 

(sábado) 
13h30 Regatas 

24/set 

(domingo) 
9h30 Regatas 

3.1. Estão programadas 8 (oito) regatas para cada classe. 

3.2. Poderão haver até 3 (três) regatas por dia para antecipar a programação em no 

máximo uma regata, e/ou recuperar eventuais regatas em atraso da programação. 

3.3. Nos dias 16, 17, 23 e 24/set nenhum sinal de atenção será feito depois das 16h45. 

4. INSTRUÇÕES DE REGATA  

4.1. As instruções de regata serão publicadas até o dia 15 de setembro e estarão disponíveis 

na Secretaria Náutica do ICB e no Quadro Oficial de Avisos. 

5. LOCAL  

5.1. O evento será realizado no Iate Clube de Brasília, SCEN Trecho 02, Conj. 04 – CEP: 

70800-120, Brasília – DF.  

5.2. As regatas serão disputadas na Raia Norte do Lago Paranoá. 

6. PERCURSOS  

6.1. Os diagramas dos percursos estarão nas instruções de regata. 

7. PONTUAÇÃO 

7.1. 3 (três) regatas devem ser completadas para constituir a série.  

7.2. Quando menos de 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 

série será a soma de suas pontuações em cada regata. 

7.3. Quando 5 (cinco) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 

série será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 
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8. PRÊMIOS  

8.1. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 13 de dezembro no encerramento da 

temporada de regatas da FNB. 

8.2. Na classe Dingue, serão premiados os três primeiros barcos das categorias A e B, que 

serão divididos segundo os critérios aprovados pela Flotilha de Dingue de Brasília. 

8.3. Na classe Snipe, serão premiados os três primeiros barcos da classificação geral. 

9. SUBSTITUIÇÃO DE TRIPULANTE OU EQUIPAMENTO  

9.1. Não será permitida a substituição de equipamento danificado ou perdido sem 

autorização da comissão de regata. O pedido de substituição deve ser feito à comissão 

na primeira oportunidade razoável. 

9.2. Na classe Dingue, não será permitida a substituição de timoneiro, só é permitido a 

substituição de proeiro, desde que solicitado por escrito na Secretária Náutica do ICB, 

antes da primeira regata do dia. O novo proeiro deve estar regularmente filiado à FNB 

(AR 2.1) e a nova dupla deve pesar no mínimo 120 Kg (AR 2.5).  

9.3. Na classe Snipe, será permitido a substituição de proeiro ou timoneiro, desde que 

solicitado por escrito na Secretária Náutica do ICB, antes da primeira regata do dia. O 

novo proeiro ou timoneiro deve estar regularmente filiado à FNB (AR 2.1). 

10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

10.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. 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 (Ver RRV 4 - Decisão de Competir). 


