
                                                                                     

1º AVISO DE REGATA

12ª REGATA DE ABERTURA 

REALIZAÇÃO: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO – FECAI e FLODES

DATA: 09 DE JANEIRO DE 2016.

CLASSES: DINGUE E SNIPE

I – DISPOSIÇÕES GERAIS:

Este é o décimo segundo ano consecutivo que a Classe Dingue realiza esta regata, que
começou como um evento amistoso e hoje se tornou um evento tradicional e que faz
parte do calendário anual de nossa flotilha e que agora contamos com a participação da
classe snipe. 

OBJETIVO: Congraçamento de todos os velejadores da classe dingue, snipe e de outras
classes neste inicio de temporada de regatas de 2016.

REGRAS: As regatas serão disputadas de acordo com as regras da ISAF 2013/2016, as
determinações da FBVM, as determinações da FECAI, as regras da Classe Dingue e este
Aviso de Regatas.

   PERCURSO:

  Largada no píer norte do ICES, contornar a Ilha do Socó por boreste deixando a Pedra do
Índio por bombordo, contornar o farol no fim de Camburi por boreste, contornar a Ilha das
Andorinhas na Curva da Jurema por bombordo e retornando pelo canal da Ilha do Frade e
do Boi contornando a Ilha Rasa por fora com chegada no píer norte.

CHECK-IN:  Será  realizado  check-in  na  água,  junto  à  CR,  sendo  obrigatório  para
caracterização da presença do barco inscrito.

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

II - PROGRAMAS E INSCRIÇÕES:

 PROGRAMA: Será disputada uma única regata.

 Classe Dingue e Snipe:
Sábado  -   09/01/2016

10:00h - Encerramento das inscrições - Reunião de Comandantes;
10:00h - Tiro de 1 hora;
11:00h – Largada;
14:00h – Premiação.



                                    
HABILITAÇÃO:  Estarão aptos para inscrição os Velejadores que estiverem de acordo
com as regras contidas neste aviso de regatas e tiverem um dingue para velejar.

INSCRIÇÕES: As inscrições poderão ser feitas na secretaria do Iate Clube do Espírito
Santo - ICES. 

VALOR: R$10,00

PROTESTO: O choro é livre e não custa nada. 
 

OBS.: Não serão aceitas inscrições por telefone ou de boca, mas se aparecer lá
antes da largada pode participar.

PREMIAÇÃO:

 Somente para os três primeiros colocados.

Observação:

 Para  a  realização  da  regata  será  necessário  o  mínimo  de  três  embarcações
participantes.

 A entrega dos prêmios será feita logo após a regata. Caso haja algum protesto, a
entrega dos prêmios será logo após as brigas e que a cerveja nos ajude a chegar ao
consenso entre os velejadores.

 A participação neste Campeonato é aberta aos velejadores de todo o Brasil.

III – INFORMAÇÕES GERAIS

ORGANIZAÇÃO: Iate Clube do Espírito Santo - ICES e Flotilha de Dingue do ES - FLODES

BONS VENTOS

COMISSÃO ORGANIZADORA
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