
                                             

 

                                                   
 
CAMPEONATO NORTE/NORDESTE BRASILEIRO DA CLASSE HOBIE CAT 

14 e 16 – NORCAT 2017 
 
 

CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO 

01 a 03 de setembro de 2017 

 

 

AVISO DE REGATAS 
 

 
1. AUTORIDADES ORGANIZADORAS 

 
Associação Brasileira da Classe Hobie Cat – ABCHC, Cabanga Iate Clube de Pernambuco, Flotilha 081-
Hobie Cat 16 (Flotilha Patureba), Federação Pernambucana de Vela e Motor e Confederação Brasileira 
de Vela. 
 

2. REGRAS:  
 
1.1 O evento será regido pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata à 

Vela 2017-2020 (RRV).  

1.2 As regras de regata Sinal Recon, 44.1 e 66 são alteradas, respectivamente: prazo em terra, voltas 
de punição e modificação de prazo para reabertura.  As alterações serão detalhadas nas Instruções 
de Regata. 

1.3 Regras Estatutárias da Associação Brasileira da Classe Hobie Cat  e da International Hobie Class 
Association – IHCA. 

 

3. PROPAGANDA:  

3.1 O campeonato é classificado como um evento da categoria “C” de acordo com o Regulamento 20, 
das Regras da ISAF. 

3.2. Os competidores poderão ser requeridos a portar propaganda no casco, determinada e fornecida 
pela organização. 

 
 
 

 
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

 
4.1. O campeonato é aberto a velejadores da classe Hobie Cat que estejam de acordo com o regulamento 

“19” das regras de regata da ISAF 2017-2020 e regulares para com a Associação Brasileira da Classe Hobie 



                                             

 

Cat – ABCHC, inclusive no que tange a taxa de filiação ABCHC 2017, devendo seu nome constar da 
listagem oficial de filiados do site oficial da ABCHC, exceto o caso do “proeiro avulso” que neste caso 
não precisa constar da referida listagem. 
 
4.2. Menores de idade somente serão admitidos no evento mediante autorização escrita e específica por 
parte de pelo menos um dos pais e/ou responsável. 

 
5. TAXA DE INSCRIÇÃO: 

 
5.1.  As inscrições poderão ser feitas de forma antecipada até o dia 20/08/2017 através de 
preenchimento de formulário e pagamento do boleto correspondente através do site oficial da Classe 
(link na primeira página: www.abchc.com.br). Até 20/08/2017 o valor será de R$ 200,00 (duzentos 
reais) para o Hobie Cat 16 e R$ 100,00 (cem reais)  para o Hobie Cat 14. 
 
5.2 Após a data de 20/08/2017 as inscrições somente poderão ser feitas através de depósito na conta 
do Cabanga Iate Clube de Pernambuco (CNPJ 08.962.326/0001-01) - Itaú, conta corrente nº 16225-9, 
agência 1632 ou, ainda, perante a secretaria do evento, em Maria Farinha, até às 11h do dia 
01/09/2017. Neste caso, os valores das inscrições serão os seguintes: R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais) para o Hobie Cat 16 e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o Hobie Cat 14 
 

5.2.1. Em caso de deposito na conta do Cabanga Iate Clube de Pernambuco enviar o 
comprovante, bem como as fichas de inscrições, por fax (81) 34284277 ou via eletrônica 
vela@cabanga.com.br 

 
6.  PROGRAMA: 

 
6.1 A Programação Oficial do certame será:  

 

 
  

 

Obs.: A critério do Medidor da Classe e/o por sua determinação poderá ser utilizada a 
pesagem das embarcações ocorrida no ultimo BRASCAT (2016). A tripulação será 
obrigatoriamente pesada, mesmo havendo disputado o BRASCAT 2016. 

 

6.2 Estão previstas oito regatas, sendo realizadas no máximo três regatas por dia mais regatas em 
atraso. 

DATA HORARIO EVENTO EVENTO

08:00 às 11:00 Confirmação de Inscrições e Pesagem

11:05 Reunião de Timoneiros com CR

14:00 Regatas do dia (2)

11:00 Regatas do dia (3) + atraso

18:00 Assembléia de Classe - AC 

Regatas do dia (3) + atraso

* Não haverá largada após 16hs

17:00 Cerimônia de Premiação

01/09/2017

02/09/2017

11:00
03/09/2017

http://www.abchc.com.br/


                                             

 

6.3 O horário programado para o sinal de atenção é 14:00 no dia 01/09 e 11:00 nos dias 02 e 03/09. Não 
será dado nenhum sinal de atenção após as 16hs do domingo 03/09/2017. 

 
7. INSTRUÇÕES DE REGATA e PERCURSOS: 

 
7.1. Instruções de Regata disponíveis para os participantes a partir das 08:00 de 01/09/2017 na secretaria 

do evento. 
7.2. Os percursos serão os oficiais da Classe: Barla Sota com 4 pernas (chegada em popa), 5 pernas 

(chegada no contravento) ou 6 pernas (chegada em popa), podendo haver uma boia de espaçamento 
(off set) junto à boia de contravento. 

 
8. SEDE E ÁREA DE REGATAS: 

 
8.1. A sede do evento será a sede de Maria Farinha do Cabanga Iate Clube de Pernambuco. Rua Jandira 
Wanderlei Bastos, 20, Maria Farinha, Paulista-PE, CEP 53247-610. As regatas serão disputadas na raia 
de Maria Farinha. 

 
 

9. SISTEMA DE PUNIÇÃO: 
 
9.1. A regra 44.1 é modificada, com substituição da penalidade de Duas Voltas pela de Uma Volta. 

 
9.2. PRÉ-PROTESTO: Preliminarmente ao protesto, haverá um pré-protesto entre os barcos envolvidos 

no incidente (protestante(s) e protestado(s)), que terá um MEDIADOR, ocasião em que as partes 
apresentarão suas respectivas versões acerca da ocorrência. O MEDIADOR, após ouvir as partes, 
apresentará a sua conclusão acerca do pré-protesto. A parte que estiver errada, sendo a conclusão 
do MEDIADOR, pode aceitar a punição alternativa, evitando que o caso seja levado à Julgamento 
pela Comissão de Protestos. Neste caso, terá sua posição de chegada da regata em questão, 
acrescida de 30% (trinta por cento) sobre o numero de barcos inscritos, arredondado para 0,5% 
(meio por cento) para cima, sendo que esta posição final não deverá ser pior que um DNF. A 
pontuação dos demais barcos não será alterada, portando dois deles podem receber a mesma 
pontuação. Isto altera as regras 44.3,(a),(b) e(c). 

 

10. INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 

10.1. Um barco ou equipamento pode ser inspecionado a qualquer tempo para verificar a adequação 
às regras da classe, Aviso ou Instruções de Regata. Na água um barco pode ser instruído pela CR 
a se dirigir imediatamente para uma área designada para inspeção. A medição e pesagem será 
encargo do Medidor da Classe. 

 
11. SEGURANÇA 

 
11.1.   Sempre que estiver na água o competidor deverá usar equipamento de flutuação pessoal. Uma 

roupa de borracha ou impermeável não é um equipamento de flutuação pessoal. Se o equipamento 
de flutuação pessoal é de um tipo de inflar, sempre que estiver na água este deve estar totalmente 
inflado. Isso altera a Regra de Regata à Vela 40. 

 
 

 



                                             

 

12. BARCOS DE APOIO 
 
12.1 Todos os barcos de apoio deverão se inscrever na secretaria do evento, onde receberão um colete 
numerado, que deverá ser utilizado durante todo o evento. 

 
13. PONTUAÇÃO 
 

13.1. Serão necessárias três regatas para validar a série que terá os descartes como segue: a) até 
cinco regatas válidas, sem descarte. b) de seis a sete regatas válidas, um descarte.c) oito regatas 
válidas, dois descartes.  

 
14. LOCAL DE PERMANÊNCIA: 

 
14.1. Durante o evento, os barcos poderão permanecer na sede do campeonato e em locais 

designados pela organização. Os barcos que não permanecerem na sede do evento deverão 
contatar o medidor para proceder a medição e pesagem, conforme determinado pelo Medidor. 

 
15. PREMIAÇÃO:  

 

 
 
 

15.1  Em ambas as classes “Estreante” significa timoneiro que nunca disputou um NORCAT ou 
BRASCAT e “Dinocat” compreende embarcações antigas e que não passam nas medidas oficiais da 
classe.  

 

 

 

16. RESPONSABILIDADE:  
 
16.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de 

Competir. A ABCHC e/ou o Cabanga Iate Clube de Pernambuco não aceitarão 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.  

 
 

17. CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA: 
 
17.1 Os velejadores e demais participantes não poderão largar o lixo no mar. Este material deverá ser 

depositado junto aos botes de apoio da CR ou nos barcos de seus respectivos técnicos.  

HOBIE CAT 14 HOBIE CAT 16

1º JOVEM – ATÉ 21 ANOS 1º JOVEM – DUPLA ATÉ 21 ANOS

1º ao 3º GERAL 1º ao 3º GERAL

1º MASTER 1º MASTER

1º GRAN MASTER 1º GRAN MASTER

1º  DUPLO GRAN-MASTER 1º  DUPLO GRAN-MASTER

1º ESTREANTE 1º ESTREANTE

1º DINOCAT 1º DINOCAT 



                                             

 

 
 
 
 

18. ALOJAMENTO E HOSPEDAGEM 

 

18.1 O Clube disponibilizará 20 (vinte) vagas para atletas e técnicos se alojarem, que deverão ser 
solicitadas antecipadamente à organização do evento ao custo de R$ 40,00 (Quarenta reais) por dia. 
OBS. Os interessados deverão trazer roupa de cama. 

 

18.2 Sugestão de hotéis e pousadas: 

Hotel Amoaras Resort 
Rua Amoaras Resort, 525 - Maria Farinha - Paulista-PE Fone (81) 3436-1331 / 3436-1221 
Fax (81) 3436-1795 
reservas@hotelamoaras.com.br 
 
Hotel Casa Blanca Resort 
Av Dr. Claudio Jose Gueiros Leite, 7040, Paulista, 53437-530 
Fone: (81) 3435.8522 
reservas@hotelcasablanca.net.br 
www.hotelcasablanca.net.br 
Yannick Ollivier (Transfer) 
Cel - (81)9132.4554 
Email - yannick@alter-nativbresil.com 
 
 

19. MAIORES INFORMAÇÕES: 
  
CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO. 
Telefone: (81) 3428-4277 
e-mail: vela@cabanga.com.br 
 
Contatos: Edival Junior - (81) 98898-8126 - epmjuniorec@hotmail.com 
Raul Brito - (81) 99691-0321 - eventos@cabanga.com.br 
 
 
 
 

   Esperamos por vocês!  

mailto:reservas@hotelamoaras.com.br
mailto:yannick@alter-nativbresil.com

