INSTRUÇÕES DE REGATA

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

PATROCINADORES:

ÁRBITRO DE HONRA
Maj Brig Ar RUI CHAGAS MESQUITA
Presidente do CAER
COMISSÃO ESPECIAL
Sr. MAURICIO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE
Presidente da FNB
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Sr. GREGORE DENICOLÓ
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COMISSÃO ORGANIZADORA
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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 – PROGRAMAÇÃO do dia 29 de outubro (domingo)
08:00 h – Recepção aos barcos no CAER e vistoria à critério da CR;
09:15 h – Encerramento das inscrições, do prazo para pagamento da taxa e reunião de Comandantes
(Quiosque da Náutica);
10:00h – Largada SMP2 (percurso longo), RGS-A, D26 e BICO DE PROA (percurso intermediário)
10:05h – Largada RGS-B, R22, FAST230, CRUZEIRO e BICO DE PROA (percurso curto)
12:00h – Recepção dos Velejadores;
12:30h – Churrasco de Confraternização;
14:00h - Premiação.

OBS: Qualquer alteração do cronograma acima será afixada no quadro de avisos ao lado da
Secretaria Náutica do CLUBAER, até as 09:00 do dia 29/out.
5 – PERCURSOS
Os percursos estão descritos no Anexo 1.
O percurso longo será realizado pelos veleiros inscritos na SMP2.
O percurso intermediário será realizado pelos veleiros inscritos na RGS-A, DELTA 26 ou BICO
DE PROA Intermediário.
O percurso curto será realizado pelos veleiros inscritos na RGS-B, R22, F230 ou BICO DE PROA
Curto.
A linha de Largada e Chegada será o alinhamento da boia e o mastro na extremidade do píer do
CAER. (Anexo 1)
Todas as bóias deverão ser deixadas a bombordo.
6 – 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.
Serão considerados DNF os barcos que não chegarem no prazo de 30 minutos após a chegada do
primeiro colocado do seu respectivo percurso.
7 – PROTESTOS
Os protestos serão recebidos até quarenta minutos após a chegada do primeiro colocado. A CR
indicará o tempo hasteando uma bandeira encarnada com um sinal sonoro indicando o início da
contagem e abaixando a bandeira encarnada com um sinal sonoro ao final.
O protesto deverá ser preenchido em formulário próprio à disposição dos Comandantes, na
Secretaria Náutica do CAER e lá serão julgados no mesmo dia.
Os membros da Comissão de Protestos serão indicados pela Autoridade Organizadora.
8 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Clube da Aeronáutica de Brasília e as demais Entidades da Organização se eximem da
responsabilidade sobre quaisquer danos (pessoal ou material) que por ventura venham a ocorrer
durante a realização da Regata, ficando o Comandante responsável pela condução da embarcação e
pela segurança dos seus tripulantes.

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

REGATA DIA DO AVIADOR 2017
ANEXO 1 – DESCRIÇÃO DOS PERCURSOS

LINHA DE LARGADA/CHEGADA

CIRCUITO CURTO (RGS B, CRUZEIRO E FLOTILHA R22)

CIRCUITO INTERMEDIÁRIO (RGS A e DELTA 26)

CIRCUITO LONGO (SMP2)

