
1º AVISO DE REGATA

1. REALIZAÇÃO
ANI – Associação Náutica de Itajaí
FEISC – Federação de Iatismo de Santa Catarina

2. LOCALIZAÇÃO
O evento terá como sede a Vila da Regata - Itajaí, situada a Avenida Ministro Vitor 
Konder, Centro, Itajaí-SC. As regatas de Oceano serão realizadas nas proximidades 
da barra de Itajaí e as Regatas de Monotipos em frente à Praia de Cabeçudas, onde 
estará o Mastro Oficial de Bandeiras e Quadro Oficial de Avisos do evento.
Os detalhes das áreas de regatas estarão contidos nas Instruções de Regata.

3. CLASSES
Monotipos:
Optmist, (Laser Standart, Radial e 4.7), Snipe, Hobie Cat 14, Hobie Cat 16, 
Shelback, Dingue, Prancha a Vela (Fórmula) e Holder.
Oceano:
C 30, Orc, Rgs, Bico de Proa

4. REGRAS
As regatas serão regidas:
1.1  Pelas ‘regras’, conforme definidas nas Regras de Regata 

a Vela da ISAF 2013-2016.
1.2 Pelas atuais regras das Classes convidadas.

5. INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 07 de junho de 2014 às 11h., na 
Sede do Evento.
5.1.  Taxa de inscrição por tripulante: não haverá taxa de inscrição.
5.2.  Inscrições antecipadas: 

Inscrições realizadas entre os dias 19/05/2014 e 05/06/2014 devem ser 
feitas diretamente no site www.pierturisticoitajai.com.br 
Dúvidas, entrar em contato pelo telefone (47) 9918-1618 ou 9958-4114.

5.3.  A organização solicita aos participantes optantes pela inscrição antecipada 
que apresentem a ficha de inscrição impressa na secretaria do evento para 
que lhes sejam entregues o kit velejador do campeonato.

6. PROGRAMAÇÃO
06/06
Das 16h às 19h - Confirmação das inscrições e retirada de kits
19h -  Abertura na Vila da Ragata-Itajaí 

(Show-Coquetel-Vídeos Vor)
07/06
Das 8h às 11h - Confirmação das inscrições e retirada de kits
12h - Largada Regata(s) de Oceano
12h - Largada Regatas de Monotipos
19h - Canoa de Cerveja – Show
08/06
12h - Largada Regata(s) de Oceano
12h - Largada Regatas de Monotipos
17h - Entrega de Prêmios

7. PROPAGANDA
Será adotada a categoria C do regulamento 20 das regras da ISAF.

8. ELEGIBILIDADE
8.1  São elegíveis os competidores que estiverem de acordo, no ato da inscrição, 

com as regras de regata da ISAF 2013-2016 e que estejam em dia com as 
regulamentações da CBVela e FEISC.

8.2  Classe ORC e RGS: apresentar, no ato da inscrição, cópia do certificado de 
medição válido de 2014.

9. PONTUAÇÃO
Será utilizado o sistema linear de pontuação regulamentada pela ISAF.
9.1  Monotipo: estão programadas 5 (cinco) regatas para as Classes Monotipo, e 

somente com 5 (cinco) regatas haverá 1 (um) descarte.
9.2  Classe Oceano: estão programadas 3 (três) regatas para Classe Oceano 

e não haverá descarte.
9.3 O Campeonato será válido com 1 (uma) Regata.

10. PREMIAÇÃO
10.1  Até 3 inscritos apenas o 1º será premiado e a partir de 5 barcos serão 

premiados 1º, 2º e 3º.
10.2  Monotipo: 

Serão sorteados brindes para todos os velejadores das Classes Monotipo 
durante a premiação. Somente terão direito aos brindes os velejadores 
presentes na entrega de prêmios. 
Optmist: troféus do 1° ao 5° colocado. 
Demais Classes: troféus do 1° ao 3° colocado. 
Laser St 
Laser Radial 
Laser 4.7 
Hobie Cat 14 
Hobie Cat 16 
Snipe 
Shelback 
Dingue 
Prancha a Vela 
Holder

10.3  Oceano: R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o 1° colocado e troféu para os 
1°, 2° e 3° colocados das Classes abaixo: 
Classe C 30 
Classe Orc 
Classe RGS A 
Classe RGS B 
Classe Bico de Proa A 
Classe Bico de Proa B

11. TRANSPORTE
11.1  Será oferecido às Classes Monotipo de SC o transporte rodoviário dos 

barcos, que deverá ser agendado até o dia 30 de maio através da ANI nos 
telefones: (47) 9918-1618 ou 9958-4114.

11.2  Cada embarcação oceânica que participar de todas as regatas receberá 
durante a premiação o valor de R$ 100,00 (cem reais) como auxílio 
combustível para o deslocamento de sua embarcação.

12. RESPONSABILIDADE
Os competidores participam das regatas da 1ª Semana da Vela de Itajaí a seu 
próprio risco. A organização, as entidades, os clubes filiados e todas as partes 
envolvidas direta ou indiretamente na organização do evento não assumem 
qualquer responsabilidade por acidentes pessoais, inclusive morte, danos 
materiais e/ou morais. Os participantes inscritos estão participando do evento 
por seu próprio risco e responsabilidade.

13. HOSPEDAGEM
13.1  O Marambaia Hotel Cabeçudas será o hotel oficial do evento, oferecendo 

50% de desconto no valor de sua diária. 
Situado na Praia de Cabeçudas, o Marambaia oferece piscina ao ar livre 
e quartos com ar-condicionado e vista para o mar. Você pode desfrutar 
gratuitamente do café da manhã e do Wi-Fi.

14. CONTATO ORGANIZAÇÃO
A)  Claudio Copelo – Telefone (47) 9146-2020 

E-mail: claudio@culturanautica.org.br
B )  ANI - Telefone (47) 9918-1618 ou 9958-4114 

E-mail: contato@culturanautica.org.br


