
 

 
 

TORNEIO ABERTURA DA CLASSE DINGUE - 2023 
  

AVISO DE REGATA 
 

4 e 5 de Fevereiro de 2023 
 

1. Organização 
1.1 Este evento será organizado pela Flotilha de Dingue de Brasília e contará com o apoio do 

Cota Mil Iate Clube. 

2. Regras 

2.1 A série será disputado sob as “regras”, conforme definido pelas Regras Internacionais de 
Regata a Vela da World Sailing 2021/2024. 
 

3. Elegibilidade e Inscrições 
3.1 O evento é aberto para os barcos e velejadores elegíveis na Classe Dingue nas Categorias A 
e B, conforme definido pelos critérios da Flotilha de Dingue de Brasília.  
 

4. Inscrições 
4.1 Os barcos e velejadores elegíveis poderão fazer a inscrição no endereço eletrônico: 
www.sarweb.com.br, às 12:00h do dia 4 de fevereiro de 2023. 
 
5.Taxa de Inscrição  
5.1 Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por barco.  

 

6. Programação e local das regatas 
6.1 Poderão ser realizadas até 4 regatas. As regatas serão realizadas na Raia Sul ou Raia 
Especial Sul (em frente aos clubes) do Lago Paranoá. 
      
     4/02/2023 – Sábado 
       - 12:00h – Encerramento das Inscrições.  
           - 14:000h - Regatas do dia 

 
     5/02/2023 – Domingo 
       - 10:00h – Regatas do Dia.  
           - Após o término das Regatas Confraternização e Premiação 

      

7. Instruções de Regata 
7.1 Estarão à disposição dos velejadores até o dia 03/02/2023 no Grupo de Avisos do 

Campeonato no link: https://chat.whatsapp.com/KGaOivoW3N97EUfzTalCGC7. 

 

8. Permanência 

8.1 Os barcos dos Clubes da Raia Sul, poderão ir direto para a raia. 

9. Responsabilidade 

9.1 A decisão de participar ou não do Torneio, será de exclusiva responsabilidade dos 
participantes. A Organização do Campeonato ou qualquer outra pessoa ou entidade envolvida na 
organização não se responsabilizam por qualquer lesão (inclusive morte), danos ou extravios de 
materiais ou pessoais, perda ou reivindicação sustentada por competidores ou qualquer um 
relacionado com um competidor antes, durante ou depois do Campeonato. 
 
        

http://www.sarweb.com.br/
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