15 a 18 de novembro de 2018
AUTORIDADES ORGANIZADORAS

Confederação Brasileira de Vela
Federação Náutica de Brasília
Iate Clube de Brasília
Associação Brasileira da Classe Dingue

1ª ALTERAÇÃO DO AVISO DE REGATA
Com alteração no item 4 (programação) e complemento
1. REGRAS
1.1.

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

(RRV) em vigor.
1.2.

Serão observadas as determinações do Estatuto, Regras de Medição da Classe

Dingue (RMD) e Resoluções da Associação Brasileira da Classe Dingue, disponíveis no
site www.classedingue.com.br
2. PROPAGANDA
2.1.

Os barcos poderão ser obrigados a exibir propaganda e/ou número na proa, no qual

será fornecida pela autoridade organizadora.
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
3.1.

O evento será aberto a todos os barcos e velejadores da classe Dingue, quites com a

ABCD de acordo com a Resolução Nº 01/2011 (disponível em www.classedingue.com.br) e
quites com a sua respectiva Federação Estadual.
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3.2.

Os competidores elegíveis poderão efetuar a pré-inscrição no endereço eletrônico:

http://www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica, até 16h00 do dia 15 de novembro de 2018.
3.3.

Cada barco poderá se inscrever em apenas uma das categorias abaixo:

3.3.1.

Estreante – os timoneiros que nunca tiverem competido em Campeonato

Brasileiro como tal, tiverem menos de 1 (um) ano na classe, ou nunca ter pertencido
ou competido, também como timoneiro, por outra classe, ficando sua inscrição nesta
categoria sujeita à aprovação do Secretário Nacional;
3.3.2.

Juvenil – timoneiros até 16 anos completos;

3.3.3.

Feminina – tripulações do sexo feminino;

3.3.4.

Sênior – timoneiros entre 17 anos e 44 anos completos;

3.3.5.

Master – timoneiros entre 45 anos e 55 anos completos;

3.3.6.

Grand Master – timoneiros acima de 56 anos;

3.3.7.

Dupla mista – tripulações de sexo oposto.

3.3.8.

Categoria 1.5 – tripulações com mais de 150 Kg, sem a possibilidade do uso de

lastros.
3.4.

Para confirmar a inscrição, os competidores deverão comparecer na Secretaria

Náutica do ICB até 16h00 do dia 15 de novembro de 2018.
3.5.

Será cobrado uma taxa de inscrição por embarcação no valor de:

3.5.1.

R$ 180,00 (cento e oitenta reais) para pagamento até o dia 30 de setembro de

2018; ou
3.5.2.

R$ 200,00 (duzentos reais), para pagamento até o dia 15 de novembro de

2018.
3.5.3.

O pagamento da inscrição deverá ser depositado/transferido para a seguinte

conta:
Banco do Brasil
Agência: 0452-9
Conta Corrente: 220460-6
Favorecido: Iate Clube de Brasília
CNPJ: 00.018. 978/0001-80
Obs: Não será recebido dinheiro em espécie na Secretaria Náutica, apenas por depósito ou
transferência bancária.
3.6.

Após realizar a pré-inscrição no site e efetuar o depósito, enviar o comprovante de

pagamento para o e-mail: nautica.iate@iatebsb.com.br ou apresentar na Secretaria Náutica
do ICB até 16h00 do dia 15 de novembro de 2018.
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3.7.

Os velejadores participantes de projetos sociais, devidamente documentados, estarão

isentos da taxa de inscrição.
3.8.

Os competidores terão as inscrições confirmadas caso cumpram com todos os

critérios do item 3 (elegibilidade e inscrições).
4. PROGRAMA DE REGATAS

Data

Horário

Atividades

9h00 até 16h00 Recepção, medição, pesagem e inspeção
16h00 Encerramento das Inscrições

15/nov
(quinta-feira)

17h00 Reunião de tripulação (Espaço Gourmet da Náutica)
18h00 Cerimônia de abertura
18h30 Jantar de confraternização

16/nov

9h30 Regatas

(sexta-feira)

Após as regatas Confraternização

17/nov

9h30 Regatas

(sábado)

Após as regatas Confraternização

18/nov

9h30 Regatas

(domingo)

Após as regatas Cerimônia de Premiação e Encerramento

4.1.

Estão programadas 7 (sete) regatas para o evento.

4.2.

Poderá 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.
4.3.

No dia 18/nov nenhum sinal de atenção será feito depois das 14h00.

5. MEDIÇÕES
5.1.

Os competidores poderão somente usar um casco, uma bolina, um leme (com cana e

extensão), um mastro, uma retranca e uma vela. Serão medidos e aprovados, de forma a
estar de acordo com as Regras da Classe Dingue: vela, leme, bolina, mastro, retranca e
peso do casco e tripulação.
5.2.

Serão pesados o casco e a tripulação.

5.3.

Poderá haver inspeção de medição dos itens da Regra da Classe Dingue a qualquer

momento do evento. Os itens inspecionados que não estiverem de acordo com as regras
ou com a Ficha de Medição do evento darão ensejo à desclassificação da tripulação nas
regatas em que tiverem ocorrido.
5.4.

Em caso de avaria, a substituição de qualquer equipamento deverá ser previamente

solicitada por escrito ao Medidor Chefe, na Secretaria Náutica do ICB, e efetuada somente
se houver autorização. Caso não seja possível formalizar esta solicitação antes da
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substituição, deverá o competidor solicitar verbalmente à Comissão de Regata ou de
Protesto e formalizar o pedido por escrito até o término do prazo de protestos deste dia.
5.5.

A troca do timoneiro inscrito não será permitida durante o campeonato. O proeiro

inscrito somente poderá ser efetuado por motivo de acidente ou doença grave e após
solicitação e autorização da Comissão de Regatas ou Protesto e repesagem pela
Comissão de Medição.
6. INSTRUÇÕES DE REGATA
6.1.

As instruções de regata serão publicadas até o dia 10 de novembro de 2018 e

estarão disponíveis na Secretaria Náutica e no Quadro Oficial de Avisos do Iate Clube de
Brasília.
7. LOCAL
7.1.

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

70800-120 / Brasília – DF.
7.2.

As regatas serão disputadas na Raia Norte do Lago Paranoá.

8. PERCURSOS
8.1.

Serão utilizados os percursos Barla-Sota de quatro ou de cinco pernas ou o

Triângulo Barla-Sota e estará indicado no barco CR antes de cada regata.
8.2.

Os diagramas dos percursos estarão nas instruções de regata.

9. PONTUAÇÃO
9.1.

2 (duas) regatas devem ser completadas para constituir a série.

9.2.

Quando menos de 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do

barco na série será a soma de suas pontuações em cada regata.
9.3.

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.
10. LOCAL DE PERMANÊNCIA
10.1.

Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pelo clube

organizador do evento.
11. PRÊMIOS
11.1.

Serão premiados os 5 primeiros na Classificação Geral e os 3 melhores em cada

categoria estipuladas no AR 3.3.
12. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
12.1.

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)
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COMPLEMENTO - SUGESTÃO DE HOTÉIS

Proposta de Hospedagem para o Campeonato Brasileiro da Classe Dingue 2018
Hotel

Apartamentos

Alojamento
AABB

Individual (100 vagas)

Contato

R$ 40,00

(61)3223-0078
Carlinhos
carlinhos@aabbdf.com.br

Apartamento Individual

R$ 120,00

Apartamento Duplo

R$ 180,00

Pousada
Apartamento Triplo
Jardim Brasília
(Vila Planalto)

*Valor da diária

R$ 240,00

OBS: Quartos Coletivos valor da
diária R$ 80,00

(61) 3306-1315 ou 99965-6087
Sé (Sezonilde)
jardimbrasilia@hotmail.com

Valores das refeições R$ 25,00
Apartamento Individual

Hotel The Sun Apartamento Duplo

R$ 269,00
R$ 299,00

Todas as diárias incluso café da manhã

Hotel Vila
Planalto

Suíte individual

R$ 115,00

Suite Casal

R$ 180,00

Suíte Triplo

R$ 250,00

Suite Quadruplo

R$ 300,00

Apartamento Triplo

R$ 250,00

(61) 2193-5000
Naiane
reservas@thesunresort.com.br

(61)3306-2771
Donato
hotelvp@hotmail.com

OBS: Grupos acima de 10 (dez) pessoas em
quartos duplos, triplos, quádruplo e quíntuplo o
valor da diária fica por R$ 80,00 incluso café da
manhã
Apt. Standard Single

Hotel
Culinnan

Apt. Standard Double

R$ 219,00 +
15%
R$ 238,00 +
15%

(61)3433-3875
Flávia
reservas@hplus.com.br

Todas as diárias incluso café da manhã
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Apt. Standard Single

Hotel Athos
Bulcão

Apt. Standard Double

R$ 184,00 +
15%
R$ 200,00 +
15%

(61)3433-3875
Flávia
eventos@hplus.com.br

Todas as diárias incluso café da manhã

Apartamento Single

R$ 169,00

Apartamento Duplo

R$ 199,00

Bay Park
Resort Hotel Apartamento Triplo

R$ 299,00

(61)3037-3000/3962-0623
Brunna
baypark@baypark.com.br

Todas as diárias incluso café da manhã e taxas
inclusas

Apt. Standard Single

Golden Tulip Apt. Standard Double
Brasília
Alvorada
Suíte Luxo Single
Suíte Luxo Double

R$ 236,00
+ 5% ISS+10% de
taxas
R$ 340,00
+ 5% ISS+10% de
taxas
R$ 245,00
+ 5% ISS+10% de
taxas
R$ 302,00
+ 5% ISS+10% de
taxas

(61)3424-7081
João
joao.cunha@goldentulip.com.br
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