AVISO DE REGATA

Regata Dia do Aviador
2017
LAGO PARANOÁ – BRASÍLIA/DF
29 de outubro de 2017

PATROCINADORES:

COMISSÃO ORGANIZADORA
Clube da Aeronáutica de Brasília – CAER
Federação Náutica de Brasília – FNB
Associação de Veleiros de Oceano de Brasília – AVOB
1 – REGRAS
Serão observadas as Regras de Regata a Vela da World Sailing, as determinações da CBVela e normativos
da FNB, as regras RGS-DF, SMP2 e Cruzeiro da AVOB, as regras das Flotilhas e as Instruções de Regata.
De acordo com a Nota Oficial 014/2016, da CBVela, “Os atletas/praticantes do esporte a Vela deverão
estar regularmente filiados à uma Entidade Náutica e à sua respectiva Federação Estadual de Vela”.
2 – INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser efetuadas no sistema SARWEB, até as 09:30h do dia 29/OUT.
Além da inscrição, será cobrada uma taxa simbólica de R$10,00 por velejador, afim de custear parte do
churrasco de confraternização, assim como das camisetas comemorativas do evento. Tal taxa deverá ser
paga até 09:30 do dia 29/OUT, na Secretaria Náutica do CAER.
3 – CLASSES CONVIDADAS
Todos os Oceânicos dos Grupos Regata A e B da RGS-DF; SMP2; Cruzeiro; Flotilhas Delta 26, Ranger
22 e FAST 230.
Barcos não medidos, sem flotilha formada ou que não estejam em situação regular na AVOB e/ou na
respectiva flotilha poderão participar no grupo Bico de Proa, mas sem direito a premiação.
4 – PROGRAMA
Dia 29 de outubro (domingo)
08:00 h – Recepção aos barcos no CAER e vistoria à critério da CR;
09:30 h – Encerramento das inscrições e do prazo de pagamento da taxa;
10:00h – Largada da Regata Dia do Aviador 2016;
12:00h – Recepção dos Velejadores;
12:30h – Churrasco de Confraternização;
14:00h – Premiação.
5 – PREMIAÇÃO
Ao barco que cruzar a linha de chegada de cada percurso em primeiro lugar será entregue na água,
imediatamente após a chegada, uma fita azul para ser hasteada no mastro da embarcação, devendo com ela
chegar ao Clube para as honrarias de praxe.
Para os demais competidores, exceto Bico de Proa, serão entregues prêmios para os 1º, 2° e 3° lugares de
cada regra/grupo/flotilha.
INFORMAÇÕES
CLUBE DA AERONÁUTICA DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE NÁUTICA
Telefax: 3306-1922
e-mail: nautica_caer@yahoo.com.br

