
	 	

2º AVISO DE REGATA



LOCAL E DATA

IlhaBela - Praia da Armação - BL3 Escola de Iatismo

De 9 a 16 de Novembro de 2013.

AUTORIDADES ORGANIZADORAS

• Confederação Brasileira de Vela - CBVela

• Associação Brasileira da Classe Hobie Cat - ABCHC

• Flotilha SP-12 da Classe Hobie Cat

• Prefeitura Municipal de IlhaBela

• BL3 Escola de Iatismo

CLASSES

O Campeonato Brasileiro é válido para as classes Hobie Cat 16 e Hobie Cat 14.

A Classe A-Class veleja como classe convidada. 

REGRAS

O Campeonato Brasileiro será disputado sob as seguintes Regras:

• Regras de Regata a Vela da ISAF 2013-2016; 

• Regras da IHCA;

• Determinações da CBVela;

• Aviso de Regatas;

• Instruções de Regata. 

No caso de conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regatas, prevalece o estabelecido 
nas Instruções de Regata.

PROPAGANDA

A propaganda será permitida de acordo com o regulamento 20 da ISAF. Os barcos serão obrigados
a exibir número de proa e propaganda escolhida e fornecida pela autoridade organizadora.
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ELEGIBILIDADE

São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Regulamento 19 da ISAF 2013/2016, 
devidamente filiados a ABCHC de devidamente aprovados na medição oficial do Campeonato.

INSCRIÇÕES

As inscrições deve ser feitas de maneira antecipada até o dia 01/11/2013 através do site:

http://www.doity.com.br/brascat2013/

Valores das inscrições antecipadas:

CLASSE VALOR

Hobie Cat 16 R$300

Hobie Cat 14 R$200

A-Class R$250

As inscrições feitas pelo site podem ser pagas por Car tão de Crédito ou por Boleto Bancário.                  
Sobre o valor das inscrições é cobrado uma taxa de 8% para pagamento de custas financeiras.

Após o dia 01/11/2013 só serão aceitas inscrições realizadas diretamente na 
secretaria do evento nos dias 9 e 10 de Novembro das 10:00 as 17:00

Valores das inscrições realizadas diretamente na secretaria do evento:

CLASSE VALOR

Hobie Cat 16 R$400

Hobie Cat 14 R$300

A-Class R$350

Só serão aceitas inscrições na secretaria do evento em Dinheiro ou Cheque.

CREDENCIAMENTO

Todos os participantes inscritos devem obrigatoriamente completar os credencia-
mento na secretaria do evento nos dias 9 e 10 de Novembro das 10:00 as 17:00. No ato do cre-
denciamento o participante deve apresentar o comprovante de inscrição, confirmar seu pagamento 
da ABCHC e preencher a ficha de insrição e medição completa. No ato do credenciamento todos 
os participantes recebrão seus kits de participação e as Instruções de Regata.
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FORMATO DA COMPETIÇÃO

O Campeonato está programado para 10 regatas. O Campeonto será considerado válido com um 
mínimo de 4 (quatro) regatas realizadas. 

PROGRAMAÇÃO

DATA PROGRAMAÇÃO HORÁRIO

09/11 - Sábado Inscrições e Medição 10:00 - 17:00

10/11 - Domingo Inscrições e Medição 10:00 - 17:00

10/11 - Domingo Cerimônia de Abertura 12:00

10/11 - Domingo Regata de abertura 14:00

11/11 - Segunda-Feira 1ª Regata do dia 13:00

12/11 - Terça-Feira 1ª Regata do dia 13:00

13/11 - Quarta-Feira 1ª Regata do dia 13:00

13/11 - Quarta-Feira Assembléia Geral da ABCHC 20:00

14/11 - Quinta-Feira 1ª Regata do dia 13:00

15/11 - Sexta-Feira 1ª Regata do dia 13:00

16/11 - Sábado Dia Reserva para Regatas 13:00

16/11 - Sábado Festa de Premiação 20:00

O dia de reserva apenas será utilizado se, no final do dia 15/11, não tiver sido realizado o número 
mínimo de 5 regatas.  A confraternização para premiação do Campeonato acontecerá no dia 16/11 
mesmo que o dia  reserva não seja utilizado para regatas.

As datas do campeonato não estão passíveis de mudança. A programação diária poderá mudar con-
forme a necessidade da organização do evento. Qualquer alteração será notificada com antecedên-
cia através de avisos de regata ou através das instruções de regata.

PONTUAÇÃO

Será aplicado o Sistema Linear de pontuação, de acordo com o Apêndice A das regras de regata   
da ISAF 2013/2016. Com menos de 5 regatas não haverá descartes. Da 5ª a 8ª regata haverá 1(um) 
descarte e a partir da 9º regata realizada haverá o descarte dos dois  piores resultados.
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INSTRUÇÕES DE REGATA

As Instruções de Regata estarão a disposição dos participantes na Secretaria do Campeonato, no 
momento da confirmação da inscrição.

PERCURSOS

Serão utilizados os percursos tradicionais da classe, a critério da CR. As Instruções de Regatas es-
pecificarão esses percursos.

PREMIAÇÃO

CATEGORIA HOBIE CAT 16
• 1º ao 3º. Regata de Abertura (Regata “Mario José Dubeux Junior, O Pioneiro”)
• 1º ao 10º Geral
• 1º Categoria Barco Nacional
• 1º Master (Timoneiro com 45 anos até 55 anos incompletos)
• 1º Gran-Master (Timoneiro com 55 anos ou mais e Proeiro com 40 anos ou mais)
• 1º Júnior (os dois atletas com menos de 18 anos no ato da inscrição)
• 1º Estreante (Timoneiro que nunca competiu em um campeonato Brasileiro)
• 1º Tripulação Mista

CATEGORIA HOBIE CAT 14
• 1º ao 3º. Regata de Abertura (Regata Ney Pacheco)
• 1º ao 5º Geral
• 1º Master (Timoneiro com 45 anos até 55 anos incompletos)
• 1º Gran-Master (Timoneiro com 55 anos ou mais)
• 1º Júnior (Timoneiro com menos de 18 anos no ato da inscrição)
• 1º Estreante (Timoneiro que nunca competiu em um campeonato Brasileiro)
• 1º Feminino (Timoneira Mulher).

CATEGORIA A-CLASS
• 1º ao 3º Geral

Sendo estrangeiro o timoneiro da tripulação, o mesmo participará do evento como CONVIDADO, 
não fazendo jus ao título de CAMPEÃO BRASILEIRO, recebendo uma premiação especial. O título 
de campeão brasileiro é restrito a tripulação composta por timoneiro brasileiro.
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RECEPÇÃO DOS BARCOS

A Sede do campeonato estará apta a receber as delegações a partir do dia 02/11/2013:

As delegações visitantes devem OBRIGATORIAMENTE informar à Secretaria do Campeonato so-
bre a chegada dos seus barcos  na sede do campeonato, com os seguintes prazos de antecedência:

• Delegações com Barcos vindos de Caminhão: 10 dias de antecedência ao desembarque

• Delegações com Barcos vindos de Carro: 5 dias de antecedência ao desembarque

• Delegações com Barcos vindos por água: 2 dias de antecedência ao desembarque

E-Mail para contato com a Secretaria do Campeonato:  secretariabrascat@gmail.com

 

ALUGUEL DE BARCOS

A Organização conjuntamente com a HOBIE CAT BRASIL está trabalhando para oferecer barcos 
para aluguel. Os interessados devem pleitear uma reserva de locação.

Entre em contato por e-mail: Alan Freeman - Hobie Cat Brasil - afreeman@hobiecat.com

RESPONSABILIDADE:

A decisão de participar ou não do Campeonato Brasileiro, será de exclusiva responsabilidade dos 
participantes. A Organização e as Autoridades Organizadoras não se responsabilizam por qualquer 
lesão, inclusive morte, danos materiais ou pessoais, perda ou reivindicação sustentada por compe-
tidores ou qualquer um relacionado com um competidor antes, durante ou depois do Campeonato.

DESLOCAMENTO AEROPORTO DE GUARULHOS - ILHABELA

A organização juntamente com a Prefeitura irá disponibilizar 1(um) traslado de Ida e Volta     
(Guarulhos - Ilhabela - Guarulhos) para um grupo de velejadores de até 15 Pessoas.

A delegação que tiver interesse de utilizar este traslado deve entrar em contato com a Secretaria 
do Campeonato e atender as seguintes orientações:

• Todos os 15 passageiros deverão embarcar no transfer em um único horário na Ida e na volta.

• Todos os velejadores da delegação devem estar previamente inscritos no campeonato

• A organização do grupo fica a cargo da delegação, o traslado irá seguir um horário
pré-estabelecido sem possibilidade de alterações sem antecedência.

E-Mail para contato com a Secretaria do Campeonato:  secretariabrascat@gmail.com
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HOSPEDAGEM OFICIAL DO CAMPEONATO

POUSADA ARMAÇÃO DOS VENTO
Localizada na Praia da Armação a poucos passos da BL3. A Armação dos Ven-
tos é a casa de praia de muitos velejadores em Ilhabela. Em meio a muito 
verde e tranquilidade, ideal para famílias, o ambiente descontraído da pousada 
proporciona a interação entre os hóspedes e frequentadores habituais, fa-
vorecendo   o início de grandes amizades.

Dispõe de 13 confortáveis suítes, sendo 10  com uma deslumbrante vista para o Canal de São    
Sebastião, e mais 10 chalés de dois quartos, banheiro, sala e cozinha conjugados.

QUARTO DIÁRIA PACOTE ESPECIAL 9 DIAS

Suíte Standard (2 pess) R$290 R$2610

Suíte Standard (3 pess) R$360 R$3240

Suíte Máster (2 pess) R$310 R$2790

Suíte Máster (3 pess) R$380 R$3420

Suíte Dupla (3 pess) R$430 R$3870

Suíte Dupla (4 pess) R$510 R$4590

Reservas efetuadas até o dia 30 de setembro 5% de desconto sobre a tarifa especial
Reservas feitas após o dia 30 de setembro não terão direito ao desconto adicional.

MAIS INFORMAÇÕES:  WWW.BL3.COM.BR/ARMACAO-DOS-VENTOS

OPÇÕES DE HOSPEDAGEM

A organização juntamente com a Prefeitura pleiteou pacotes promocionais para os participantes 
do Campeonato em diversos hotéis, Pousadas e Campings. Sugerimos que as delegações se identi-
fiquem como participantes do campeonato e montem grupos com a finalidade de conseguir 
descontos adicionais durante a negociação de hospedagem. 

HOTÉIS E POUSADAS COM DESCONTOS ESPECIAIS

POUSADA PEDRA MENINA - (12) 3896-1357
Pacote especial para 9 diárias a par tir de R$ 2.790,00
www.pousadapedramenina.com.br
DISTÂNCIA: 800MTS

HOTEL POUSADA RURAL - (12) 3896-6900
Pacote especial com diárias a par tir de R$170,00
www.hotelpousadarural.com.br
DISTÂNCIA: 4,2KM
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POUSADA MANGA ROSA - (12) 3896-1118
Pacote especial com desconto de 10%
www.mangarosailhabela.com.br
DISTÂNCIA: 5KM

HOTEL REAL VILLA BELLA - (12) 3896-1288
Pacote especial com desconto de 30% para 7 a 9 diárias
www.realvillabella.com.br
DISTÂNCIA: 5,1KM

POUSADA NÁUTILUS - (12) 3896-1575
Pacotes de 09 à 16/11 a par tir de R$1.420,00
www.nautilus-ilhabela.com.br
DISTÂNCIA: 5,2KM

HOTEL FITA AZUL - (12) 3896-2023
Pacote especial para 9 diárias a par tir de R$ 2.600,00
www.fitaazul.com.br
DISTÂNCIA: 5,3KM

POUSADA RECANTO DA VILLA - (12) 3896-4015
Pacote especial com desconto de 5%
www.pousadarecantodavilla.com.br
DISTÂNCIA: 6KM

PORTO POUSADA SACO DA CAPELA - (12) 3896-8020
Pacote especial com desconto de 15%
www.sacodacapela.com.br
DISTÂNCIA: 6,5KM

POUSADA MARIOLA - (12) 3896-1941
Pacote especial com desconto de 10%
www.pousadamariola.com.br
DISTÂNCIA: 6,9KM

POUSADA PONTA DO PEQUEAH - (12) 3896-1009
Pacote especial com desconto de 10%
www.pontadopequeah.com.br
DISTÂNCIA: 7KM

POUSADA CHALE SUISSO - (12) 3896-6062
Pacote especial com desconto de 20%
www.chalesuisso.com
DISTÂNCIA: 8,1KM

ILHA PLAZA HOTEL - (12) 3896-5760
Consultar pacote especial para os par ticipantes do Campeonato.
www.ilhaplazahotel.com.br
DISTÂNCIA: 8,3KM

POUSADA MAISBELLA - (12) 3896-3153
Consultar pacote especial para os par ticipantes do Campeonato.
www.pousadamaisbella.com.br
DISTÂNCIA: 8,4KM
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POUSADA MONTEMAR ILHABELA - (12) 3896-1643
Pacote especial com desconto de 20%
www.montemarilhabela.com.br
DISTÂNCIA: 8,5KM

ILHA DECK HOTEL - (12) 3896-1489
Pacote especial com desconto de 10% na hospedagem e alimentação
www.deckrestaurantehotel.com.br
DISTÂNCIA: 8,8KM

ABAYOMI HOTEL - (12) 3896-9155
Consultar pacote especial para os par ticipantes do Campeonato.
www.abayomihotel.com.br
DISTÂNCIA: 8,8KM

HOTEL GUANUMBIS - (12) 3896-2009
Pacote especial com desconto de 10%
www.hotelguanumbis.com.br/
DISTÂNCIA: 9,1KM

POUSADA RAFIMAR - (12) 3896-5999
Pacote especial com descontos de até 20%
www.rafimar.com.br
DISTÂNCIA: 10,7KM

CARAVELA POUSADA - (12) 3896-1225
Pacote especial com descontos de até 20%
www.caravelapousada.com
DISTÂNCIA: 11,6KM

POUSADA CASA DE PEDRA - (12) 3895-8283
Pacote especial com desconto de 15%
www.pousadacasadepedrailhabela.com.br
DISTÂNCIA: 12,1KM

POUSADA ISLA BONITA - (12) 3894-1641
Pacote especial com desconto de 10%
www.islabonita.com.br
DISTÂNCIA: 17,3KM

POUSADA LA COSTA - (12) 3894-1001
Pacote especial com desconto de 10%
www.pousadalacosta.com.br
DISTÂNCIA: 17,5KM

POUSADA VILLA VITTORIA - (12) 3894-9341
Pacote especial com desconto de 10%
www.pousadavillavittoria.com.br
DISTÂNCIA: 19,1KM
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OUTROS HOTÉIS E POUSADAS

Os hotéis e pousadas listados abaixo não enviaram pacotes promocionais até o fechamento do    
1º Aviso de Regatas. A organização entrou em contato com todos os estabelecimentos listados.     
Sugerimos que as delegações se identifiquem como participantes do campeonato e montem grupos 
com a finalidade de conseguir descontos durante a negociação de hospedagem.  

CAMPING PEDRA DO SINO - (12) 3896-1266
www.campingpedradosino.com.br
DISTÂNCIA: 1,3KM

HOTEL PORTO PACUIBA - (12) 3896-2466
www.portopacuiba.com.br
DISTÂNCIA: 2,6KM

HOTEL MERCEDES - (12) 3896-1071
www.hotelmercedes.com.br
DISTÂNCIA: 2,8KM

POUSADA DOS HIBISCOS - (12) 3896 -1375
www.pousadadoshibiscos.com.br
DISTÂNCIA: 6,8KM

HOTEL CASA AMARELA - (12) 3896-1993
www.hotelcasaamarela.com.br
DISTÂNCIA: 8,3KM

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ILHABELA: WWW.ILHABELA.SP.GOV.BR

DÚVIDAS? secretariabrascat@gmail.com
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