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CAMPEONATO SUDESTECAT 

2018 

CLASSES HOBIE CAT 14  / 16 

 

 

 

AVISO DE REGATAS 

07 a 09 /JUL/2018 
 

A organização e realização do CAMPEONATO SUDESTE BRASILEIRO DA CLASSE 

HOBIE CAT 14 e 16 no ano de 2018 - SUDESTECAT, evento oficial da ABCHC, que 

acontecerá entre os dias 07 e 09 de julho de 2018, estará ao encargo da Flotilha 012 – 

Ilhabela/SP da Classe Hobie Cat 16 em conjunto com a FEVESP – Federação de Vela do 

Estado de São Paulo, sob a coordenação e supervisão da Associação Brasileira da Classe 

Hobie Cat (ABCHC), proprietária dos direitos relativos ao evento, conforme registro perante 

o INPI, e apoio da Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer Prefeitura Municipal 

da Estância Balneária de Ilhabela e da Confederação Brasileira de Vela (CBVela). 

1. REGRAS BÁSICAS 

A regata será regida por: 

a)  Pelas ‘regras’, conforme definidas nas Regras de Regata a Vela da ISAF 2017/2020. 

b) Pelas atuais regras das Classes Hobie Cat 16 e Hobie Cat 14, regras para condução de 

Campeonatos Nacionais e Internacionais.  
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2. INSCRIÇÃO, ELEGIBILIDADE E PROGRAMAÇÃO 

As regatas serão disputadas na raia de Ilhabela e terá como sede oficial a Escola de Vela 

Lars Grael, localizada na Av. Santos Dumont, 812 - Vila, Ilhabela - SP, 11630-000, 

Telefone: (12) 3896-6737, local onde os barcos deverão permanecer, obrigatoriamente, 

durante o certame. Para ser considerado elegível o velejador deverá comprovar estar filiado 

à Associação Brasileira da Classe Hobie Cat, competência 2018, devendo seu nome constar 

da listagem do site oficial da ABCHC, a não ser o caso do “proeiro avulso”, que neste caso 

não precisa constar da referida listagem. Menor de idade somente será admitido no evento 

mediante autorização escrita e específica por parte de pelo menos um dos pais e/ou 

responsável. 

Não haverá largada na segunda-feira (09) após as 15:30hs   

3. PONTUAÇÃO  

3.1  Será utilizado o sistema linear de pontuação do Apêndice A. 

3.2  Estão programadas até 8 (oito) regatas e o campeonato será válido com 04 

(quatro) regatas não havendo descarte nesse caso.  De 5 até 7 regatas realizadas 

haverá 1 (um) descarte do pior resultado. Com 8 (oito) regatas haverá dois descartes 

dos piores resultados.  

3.3 .   PRÉ-PROTESTO  

Preliminarmente ao protesto, haverá um pré-protesto entre os barcos envolvidos no 

incidente (protestante(s) e protestado(s)), que terá como MEDIADOR UM JUIZ 

NACIONAL, 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 pelo Júri. 

Neste caso, terá sua posição de chegada da regata em questão, acrescida de 30% 

(trinta por cento) sobre o número de barcos inscritos, arredondado para 0,5% (meio 

por cento) para cima.  

Sua posição 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)  
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4. PERCURSOS 

Serão utilizados percursos oficiais da classe HOBIE CAT, a critério da Comissão de Regatas, 

a saber: Percurso nº 1 – barla-sota com 4 pernas - chegada em popa; Percurso nº 2 – 

barla-sota com 5 pernas - chegada em contra-vento; Percurso nº 3 – barla-sota com 6 

pernas – chegada em popa. Os percursos serão indicados no Quadro de Avisos colocado a 

boreste da CR, bem como o rumo magnético da 1ª marca. Junto a bóia de contravento 

poderá ser colocada uma boia de espaçamento (off shore). 

5.  INSPEÇÃO DE MEDIÇÃO OU EQUIPAMENTOS 

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. 

6. CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA 

Os velejadores e demais participantes não poderão largar o lixo no mar. Este material 

deverá ser largado junto aos botes de apoio da CR, ou nos barcos de seus respectivos 

técnicos. 

7.  PREMIAÇÃO 

CATEGORIA HOBIE CAT 16 

1º ao 5º Lugar GERAL*  

1º Lugar MASTER  

1º Lugar GRAN-MASTER  

1º Lugar GRANDE GRAN-MASTER  

1º Lugar DUPLO GRAN-MASTER  

1º Lugar DUPLO GRANDE GRAN MASTER  

1º Lugar ESTREANTE (timoneiro que nunca disputou um SUDESTECAT)  

 

CATEGORIA HOBIE CAT 14  

1º ao 3º Lugar GERAL*  

1º Lugar MASTER  

1º Lugar GRAN-MASTER  
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1º Lugar GRANDE GRAN-MASTER  

1º Lugar ESTREANTE (timoneiro que nunca disputou um SUDESTECAT)  

 

8. VALOR DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via site da ABCHC até o dia 

07/07/2018 (www.abchc.com.br). Após a data aqui estipulada somente perante a 

secretaria do evento, e o pagamento deverá ser realizado em dinheiro, mediante recibo. 

• Hobie Cat 16: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até 31/05/2018. Após: R$ 250,00 

• Hobie Cat 14: R$ 80,00 (oitenta reais) até 31/05/2018. Após: R$ 180,00 

 

9. HOSPEDAGEM 

Ilhabela é bem servida de Pousadas e Hotéis. Dicas poderão ser obtidas com a 

Organização. Haverá disponibilidade de alojamento, mediante inscrição prévia. 

 

10. ORGANIZAÇÃO  
 
Secretária Geral da Associação Brasileira da Classe Hobie Cat 
Tel.: 51.992783596 
E-mail: danicapiotti@hotmail.com 
 
Secretaria Esportiva do BRASCAT 
esportes@ilhabela.sp.gov.br 
Fone: 12.38969200 
 
Associação Brasileira da Classe Hobie Cat 
contato@abchc.com.br 

 

Esperamos por vocês! 
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