CAMPEONATO BRASILEIRO
CLASSES HOBIE CAT 14 / 16
2018

1º AVISO DE REGATAS
27/10 a 03/11/2018

Conhecida nacional e internacionalmente como Capital da Vela, Ilhabela teve a chancela
oficializada por meio da lei que confere a cidade o título de “Capital Nacional da Vela”. A Lei 12.457
foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, dia 26 de julho de 2011.
A organização e realização do CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE HOBIE CAT 14 e 16 no ano de
2018 - BRASCAT, evento oficial da ABCHC, compete a 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).
O campeonato 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 e contará com toda a infraestrutura
necessária para o bom desempenho da competição.
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Regras Básicas
O Campeonato Brasileiro será disputado sob as seguintes regras:
•
•
•
•
•
•

Regras de Regata a Vela da ISAF 2017-2020;
Regras da IHCA;
Regras contidas no Estatuto da ABCHC (última versão aprovada na AG do Brascat 2015 e
eventuais alterações posteriores);
Determinações da CBVela;
Aviso de Regatas;
Instruções de Regata;

No caso de conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regatas, prevalecerá o estabelecido
nas Instruções de Regata.
Elegibilidade
São elegíveis os competidores que estiverem de acordo, no ato da confirmação da inscrição, com as
regras de regata da ISAF 2017/2020 e, que respeitem as regulamentações de medição da ABCHC e
não estejam cumprindo punição disciplinar e, ainda, que esteja quite para com a anuidade de
filiação competência 2018 da ABCHC - Associação Brasileira da Classe Hobie Cat.
Propaganda
Para este Campeonato será adotado o Regulamento 20 da ISAF.
Os barcos poderão ser obrigados a exibir número de proa e propaganda escolhida e fornecida pela
autoridade organizadora.
Inscrição
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via site da ABCHC até o dia 26/10/2018
(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.
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Hobie Cat 14
Até 30/06/2018 - R$ 200,00
01/07/2018 até 28/10/2018 - R$ 300,00
Hobie Cat 16
Até 30/06/2018 - R$ 350,00
01/07/2018 até 28/10/2018 - R$ 450,00
• Para os Campeonatos Jovem e Feminino não haverá cobrança de inscrição.

Programação
A programação poderá sofrer alterações a qualquer tempo, que por sua vez serão comunicadas
através de Alteração(ões) no Aviso de Regata, Instrução de Regata ou em comunicados oficiais
divulgados durante o campeonato, no quadro de avisos oficial.
A sede do campeonato estará apta a receber os participantes a partir do dia 25/10/2018, sendo
que os participantes que forem chegar antes do dia 26/10 devem obrigatoriamente informar a
Secretaria do Campeonato, através dos e-mails: esportes@ilhabela.sp.gov.br e contato@abchc.com.br
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PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA OFICIAL
DATA

DIA

26/10/2018 Sexta-Feira
27/10/2018 Sábado

HORARIO

ATIVIDADE

09:00 às 18:00hs Recepção de Embarcações
09:00 às 18:00hs Confirmação de Inscrição, Credenciamento e Medição
12:00hs

BRASCAT Jovem e Feminino até 3 Regatas. (havendo quorum mínimo de 3 barcos inscritos, por categoria)

09:00 às 10:30hs Confirmação de Inscrição, Credenciamento e Medição

28/10/2018 Domingo

09:30hs

BRASCAT Jovem e Feminino até 2 Regatas. (havendo quorum mínimo de 3 barcos inscritos, por categoria)

11:00hs

Abertura e Hasteamento das Bandeiras

11:30hs

Reunião entre CR e Velejadores ( Regata de Abertura )

13:00hs

Regata de Abertura: Mario José Dubeux Junior, O Pioneiro (HC 16) e Ney Pacheco (HC 14)

20:00hs

Recepção e Entrega de Prêmios da Regata de Abertura

09:00 às 11:00hs BRASCAT - Confirmação de Inscrição, Credenciamento e Medição
29/10/2018 Segunda-Feira 12:00hs
Reunião entre CR e Velejadores
30/10/2018 Terça-Feira

13:00hs

Regatas 2

13:00hs

Regatas 3 (e regatas em atraso)

9:30hs

Assembléia Geral de Classe AC (Categorias). Capitães de Flotilhas ATIVAS. Escola de Vela Lars Grael

31/10/2018 Quarta-Feira 10:30hs

Assembléia Geral da Classe AG (Eleição Presidência 2019/2020). Escola de Vela Lars Grael

14:00hs

Regatas 2 (e regatas em atraso)

01/11/2018 Quinta-feira

13:00hs

Regatas 2 (e regatas em atraso)

02/11/2018 Sexta-Feira

13:00hs

Regatas 2 (e regatas em atraso)

13:00hs

Regatas 1 (Regata Nelson Pereira Piccolo, peso 2) + Regatas em Atraso, não podendo largar após as 16:00hs.

20:30hs

Jantar de Encerramento e Premiação

03/11/2018 Sábado

Credenciamento
Todos os participantes deverão confirmar o credenciamento perante a secretaria do evento até as
10:00 horas do dia 27/10/2018 para Jovens e Feminino e, até às 10:30 horas do dia 29/10/2018
para o evento principal.
No ato do credenciamento o participante que houver providenciado sua inscrição antecipada
deverá apresentar o comprovante de inscrição e estar em dia com suas obrigações perante a
ABCHC referente ao ano 2018. No ato do credenciamento o participante receberá o seu kit de
participação e a Instrução de Regata.
Medição e Inspeção de Equipamentos
É obrigação do timoneiro da embarcação manter seu barco e tripulação obedecendo às regras de
medição e pesagem, não podendo reclamar de desclassificação por descumprimento de tal regra.
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Todos os barcos e equipamentos serão inspecionados pelo(s) medidor(es) oficial da classe.
Entretanto, cabe ressaltar que o 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.
Pontuação
Será utilizado o sistema linear de pontuação regulamentada pela ISAF.
Para o campeonato Jovem e Feminino estão programadas até 6 (seis) regatas e o campeonato será
válido com qualquer número de regatas. Para o certame principal estão programadas 12 (doze)
regatas e o campeonato será válido com a realização de 05 (cinco) regatas. Última regata da série,
programada para o sábado 03/11, intitulada Regata Nelson Pereira Piccolo, terá premiação
especial e terá peso dobrado.
Os descartes vão ocorrer da seguinte forma: até 04 regatas não haverá descarte, de 05 até 08
regatas haverá descarte do pior resultado. De 09 (nove) a 12 (doze) regatas haverá descarte dos 02
(dois) piores resultados.

Percursos
Os percursos serão os oficiais da classe Hobie Cat e/ou definido e divulgado oportunamente pela
comissão de regata.
Instrução de Regata
A instrução de regata deste campeonato estará disponível na secretaria do evento.
Premiação
JOVEM E FEMININO
• Jovem: Tripulação com até 18 anos no dia 31/12/2018
Categoria: Hobie Cat 14
1º ao 3º Lugar
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Categoria: Hobie Cat 16
1º ao 3º Lugar
EVENTO PRINCIPAL
Categoria: Hobie Cat 14
1º ao 3º Lugar na Regata de Abertura
1º ao 10º Lugar Geral
1º Lugar “Categoria Dinocat”
1º ao 3º Lugar Master
1º ao 3º Lugar Gran-master
1º Lugar Super Gran Master
1º Lugar Estreante
1º Lugar Regata Nelson Pereira Piccolo
Categoria: Hobie Cat 16
1º ao 3º Lugar na Regata de Abertura
1º ao 10º Lugar Geral
1º ao 3º Lugar Barco Nacional
1º Lugar “Categoria Dinocat”
1º ao 3º Lugar Master
1º ao 3º Lugar Granmaster
1º Lugar Super Granmaster
1º Duplo Super Gran Master
1º Lugar Estreante
1º Lugar Regata Nelson Pereira Piccolo

Sendo estrangeiro o timoneiro da tripulação, o mesmo participará do evento como CONVIDADO,
não fazendo jus ao título de CAMPEÃO BRASILEIRO, mas receberá o troféu de campeão do evento,
normalmente. O título de campeão brasileiro é restrito a tripulação composta por timoneiro
brasileiro.

Premiação Especial
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Na hipótese do BRASCAT 2018 ser o último certame nacional antes do próximo MUNDIAL DA
CLASSE e, portanto, classificatório para o mesmo, a Organização (entenda-se Secretaria Municipal
da Juventude, Esportes e Lazer Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela) custeará as
passagens aéreas para os Campeões Brasileiros (Open) das Classes Hobie Cat 14 e 16, visando a sua
participação e representação do Brasil no Mundial.
Barcos de Apoio
Os barcos de apoio – Federações, Clubes, Treinadores e Apoio – deverão ser obrigatoriamente
registrados na secretaria do evento e os responsáveis pela embarcação serão devidamente
identificados e receberão as instruções de como se comportar e se posicionar na área de regata.
Local de Permanência
Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pela organização deste campeonato.
Responsabilidade
Os competidores inscritos e que participarem das regatas do Campeonato Brasileiro da Classe
Hobie Cat por seu próprio risco. Considere a Regra 4 – Decisão de Competir. A organização,
entidades, 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, relacionados diretamente com a série de regata, antes durante ou depois do
término do campeonato. Os participantes inscritos estão participando do evento por seu próprio
risco e responsabilidade
Segurança
É obrigatório o uso de colete salva vidas a todo o momento em que o participante estiver na água.
De acordo com a regra da classe, compete lembrar, cada embarcação deve, obrigatoriamente,
portar cabo de desvire no barco.
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Aluguel de Barcos
A organização do campeonato se compromete em auxiliar os participantes que desejam locar
barcos para participarem do campeonato, indicando possíveis fornecedores. Os interessados
devem manter contato com a Secretária Geral da Classe, Sra. Daniele Capiotti: através do e-mail:
danicapiotti@hotmail.com ou Telefone: 51.992783596
Hospedagem
Em breve será disponibilizada. Haverá disponibilidade de alojamento, mediante inscrição prévia.
Transporte de Embarcações
De acordo com o compromisso formalizado pela Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e
Lazer Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela/SP, o evento contará com ajuda de
custo para colaborar no custeio de dois caminhões com capacidade aproximada de 15
embarcações, cada, sendo que um deles partirá de Fortaleza e carregará os barcos no trajeto para
Ilhabela e o outro saíra de Porto Alegre e carregará os barcos no trajeto para Ilhabela.
O critério de vaga nos correspondentes caminhões será a ORDEM DE INSCRIÇÃO NO BRASCAT.
Portanto, aquele que tiver interesse na ajuda para transportar seu barco que se inscreva o
quanto antes, já que as vagas serão LIMITADAS.
Organização
Daniele Capiotti
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
8

Bons ventos!

HAVE A HOBIE DAY!
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