AVISO DE REGATA
152ª REGATA BATALHA NAVAL DO RIACHUELO - 2017
• Dia 27 de Maio de 2017 - Canoagem
• Dias 10 e 11 de junho de 2017 - Regatas a Vela
• Dia 11 de junho de 2017 - Stand Up Paddle (SUP) e Windsurf
• Dia 25 de junho de 2017 - Remo

Organização Clube Naval de Brasília
Brasília - DF
Patrocínio

1. Regras para Regatas a Vela
A regata será regida pelas Regras de Regata a Vela 2017-2020 na tradução oficial da World
Sailing (ISAF), combinada com as prescrições da CBVela, FNB, AVOB e o previsto nos
Estatutos das Classes e Flotilhas convidadas.

2. Propaganda
O Evento será classificado como categoria "C" no Código de Propaganda da World Sailing
(ISAF), Regulamento 20 do Apêndice 1, Seção II. A organização poderá exigir a fixação da
marca dos patrocinadores do evento nos barcos participantes.

3. ELEGIBILIDADE
3.1 Estão convidadas a participar as seguintes classes e modalidades esportivas:
• Veleiros Monotipos
o Laser (Standard);
o Finn
o Dingue;
o Optimist (Iniciantes e Veteranos).
• Veleiros Cabinados (Oceanos), nas seguintes categorias (regras de medição), grupos e
flotilhas:
o SMP2;
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o RGS-DF: Grupos Regata A e Regata B
o Regra de Cruzeiro
o Flotilhas: Delta 26, Fast 230 e Ranger 22.
•
•
•

Canoagem – de acordo com instruções específicas.
Stand Up Paddle –SUP e Windsurf – de acordo com instruções específicas
Remo – de acordo com instruções específicas.

3.2 Os barcos de oceano (cabinados) não medidos correrão na modalidade "Bico de Proa",
concorrendo apenas ao troféu "Fita Azul" do respectivo percurso.
3.3 Os competidores deverão obrigatoriamente se inscrever e se enquadrar em apenas uma
categoria (regra de medição) e grupo ou flotilha.
3.4 A falta de indicação da categoria (regra de medição) ou a indicação de mais de uma
categoria, grupo ou flotilha implicará na inclusão, pela organização, do barco nos
respectivos grupos RGS-DF ou Cruzeiro.
3.5 As seguintes restrições se aplicam às inscrições e à quantidade de barcos:
• Para a constituição de uma Categoria, Grupo ou Flotilha, faz-se necessária a
participação de no mínimo 3 (três) barcos competindo.
• Caso haja menos de 3 barcos, os participantes serão inseridos nos grupos
correspondentes da RGS-DF/Cruzeiro.

4. Inscrições e Avisos aos Competidores
4.1. As inscrições preferencialmente deverão ser feitas pelos participantes diretamente no
sistema SarWeb 2017 da empresa UStudio Design, parceira da Federação Náutica de
Brasília disponível no sítio http://www.sarweb.com.br/.
4.2. Alternativamente inscrições podem ser feitas diretamente na secretaria de náutica do CNB
ou por e-mail para nautica@clubenavaldf.com.br, desde que com 24h de antecedência
contendo todos os dados previstos na ficha de inscrição (sarweb), que se encontra na
secretaria de náutica do CNB, no site da FNB (http://www.fnb.org.br) e nas Secretarias de
Náutica dos clubes afiliados à FNB.
4.3. As inscrições por e-mail só estarão efetivadas se o remetente receber um aviso em seu
respectivo e-mail, com o texto: “Sua inscrição foi recebida e digitada com sucesso no
SARWEB”.
4.4. Só serão aceitas inscrições registradas até 30 minutos antes da largada (ver quadro de
programação). Inscrições sem preenchimento completo ou fora do prazo não serão aceitas.
4.5. Os avisos aos competidores serão afixados no Quadro Oficial de Avisos, localizado no
“hall” de entrada que dá acesso ao pátio da Náutica do CNB.

5. Taxas
5.1. Neste evento não haverá taxa de inscrição para todas as classes convidadas, a taxa de
protesto será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

6. Comissão Organizadora
Diretoria de Náutica do Clube Naval de Brasília.

7. Programação
Sábado – 10/06
12h30
13h00
13h30
Após a Chegada

DESCRIÇÃO
Reunião de Comandantes de Oceano, no Bar da Náutica
Encerramento de Inscrições Regatas a Vela - Oceano
Início das Largadas das Regatas de OCEANO
Confraternização no Bar da Náutica
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Domingo – 11/06
08h00
08h30
09h00
09h30
A partir de 10h00
Após as 13h00
16h00
Domingo – 11/06
09h00
Domingo – 25/06
08h00

DESCRIÇÃO
Reunião Timoneiros Monotipos, no Bar da Náutica
Encerramento de Inscrições: Optimist
Largadas – Optimist
Encerramento de Inscrições: Demais Monotipos
Largadas – Demais Monotipos
Premiação Regata de Oceano e Monotipos
Encerramento das atividades da Vela
DESCRIÇÃO
Provas de Stand Up Paddle -SUP e Windsurf - Prainha
DESCRIÇÃO
Provas de Remo

8. Alteração na Instrução de Regatas
Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada antes das 12h do dia 10 de Junho de
2017, salvo alteração da programação de regatas, que deverá ser afixada no Quadro Oficial de
Avisos até às 20h do dia 09 de junho de 2017.

9. Instruções de Regata
Serão divulgadas nos sites da FNB, do CNB e estarão à disposição dos velejadores na
Secretaria de Náutica do CNB, a partir do dia 07 de junho de 2017.

10. Local
10.1. O evento terá como sede as instalações do Clube Naval de Brasília – CNB;
10.2. A regata de Oceano será disputadas nas raias Sul, Central e Norte do lago Paranoá
(excluídas as área de restrição à navegação).
10.3. As regatas de Monotipos serão disputadas na Raia Sul.

11. Percursos
11.1.
Para a regata de Oceano, serão adotados dois percursos conforme diagrama
específico que estará anexado na Instrução de Regata.:
11.1.1. O menor percurso, de cerca de 10 milhas, será adotado para os barcos inscritos na
RGS Regata B, Regra de Cruzeiro e as flotilhas de Ranger 22, Fast 230.
11.1.2. Os Barcos inscritos no SMP2, RGS Regata A e Flotilha Delta 26 deverão fazer o
percurso longo (cerca de 15 milhas).
11.2.
Para as regatas de Monotipos serão adotados percursos do tipo BARLA-SOTA.

12. Premiação
A cerimônia de premiação será realizada no dia 11 de junho de 2017, após as regatas do dia,
conforme programação descrita no item 7. Serão premiados todos os 1º, 2º e 3º lugares, que se
enquadrarem nos itens 3.1 e 3.5 deste Aviso de Regatas.

13. Isenção de Responsabilidade
Os velejadores participam das regatas assumindo os riscos inerentes a esta atividade esportiva.
A responsabilidade pela decisão de participar da regata ou de continuar em regata pertence
exclusivamente ao Comandante da embarcação. A autoridade organizadora não se
responsabiliza por danos materiais, físicos ou morte, relacionados diretamente com a
competição, seus antecedentes, durante ou depois de completada.

14. Patrocínios
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15. Área de Regatas
A regata de Oceano, Sábado, 10/06/2017 será disputada nas áreas sul, central e norte do lago
Paranoá (excluídas as área de restrição à navegação).
As regatas de Monotipos, domingo, 11/06/2017 serão disputadas apenas na área sul.

SUP, Canoagem e Remo, deverão evitar o centro do Lago na área sul.
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