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BRASCAT 2019 
18 a 22 de março de 2019 

 
 
 

1º AVISO DE REGATA 
 

 
 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA 
 
1.1.   A organização e realização do CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE 
HOBIE CAT 14 e 16 no ano de 2019 - BRASCAT, evento oficial da ABCHC, compete 
a Flotilha 21 de João Pessoa-PB, da Classe Hobie Cat 16 em conjunto com a FPVela 
– Federação Paraibana de Vela, sob a coordenação e supervisão da Associação 
Brasileira da Classe Hobie Cat (ABCHC) e da Confederação Brasileira de Vela 
(CBVela). 

O campeonato terá como sede oficial o PRAIA DE CABO BRANCO, localizada na Av. 
ALMIRANTE TAMANDARÉ e contará com toda a infraestrutura necessária para o bom 
desempenho da competição. 
 
2. REGRAS  
 
2.1. O Campeonato será regido pelas regras da WORLD SAILING na tradução oficial 
da CBVELA 2017-2020 e regras da Classe Hobie Cat.  
 
3. PROPAGANDA  
 
3.1 O campeonato é classificado como um evento da categoria “C” de acordo com o 
Regulamento 20, das Regras da WORLD SAILING.  
 
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES  
 
4.1 O campeonato será aberto a todos os barcos da classe Hobie Cat 14 e 16, que 
estiverem de acordo com o regulamento “19” das regras de regata da WORLD 
SAILING 2017-2020 e o Regulamento Geral da ABCHC.  
 
4.2 Serão elegíveis apenas os velejadores que estiverem regulares com a anuidade da 
ABCHC.  
 
4.3 As inscrições poderão ser feitas no site da ABCHC, até o dia 30/06, com desconto 
e após este dia até o dia 10/09 do, em seu valor integral. Após 10/09 as inscrições só 
poderão ser realizadas na secretaria do campeonato conforme os valores abaixo: 
 
Valor da Inscrição por embarcação - R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), Hobie 
Cat 16, até 30/06 e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), após esta data, até o 
dia do evento; 
Valor da Inscrição por embarcação - R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), Hobie 
Cat 14, até 30/06 e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), após esta data, até o dia 
do evento. 
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5. PROGRAMA  
 

Data  Hora Atividade 
17/09 – Terça – feira  08:00 Chegada das Embarcações 

18/09 – Quarta – 
Feira 

08:00 
10:00 
15:30 

Chegada das Embarcações - Incricões 
Medições e Pesagem 
Regata de Abertura 

19/09 – Quinta – 
Feira 

08:00 
10:00  
11:00 
13:00 

Medição e Pesagem 
Fim das Inscrições, Medições e Pesagem 
Abertura e Reunião dos Comandantes 
Inicio das Regatas do Dia 

20/09 – Sexta - Feira 11:00 
20:30 

Inicio das Regatas do Dia 
Confraternização a noite (a definir) 

21/09 – Sábado 09:00  
12:00 
17:00 

Assembleia da Classe 
Início das Regatas do Dia 
Confraternização pós regata 

22/09 – Domingo 10:00 
17:00 

Inicio das Regatas do dia 
Entrega da Premiação 

 
5.1. No dia 22/09 não será dada partida após 13:30 horas.  
 
6. INSTRUÇÕES DE REGATA  
 
6.1 Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do Campeonato e serão 
entregues no momento da confirmação da inscrição.  
 
7. PERCURSOS  
 
7.1 Será utilizado o percurso barla sota, 1G ou 2G utilizados pela Classe Hobie Cat. 
 
8. PONTUAÇÃO E FORMATO DA COMPETIÇÃO 
 
8.1 É necessário que 04 regatas sejam completadas para que se constitua a série.  
 

8.1.1 Quando menos de 04 regatas forem completadas, a pontuação do barco na 
série será a soma de sua pontuação em cada regata.  
 
8.1.2 Quando completadas de 05 a 08 regatas forem completadas, a pontuação do 
barco na série será a soma de sua pontuação em cada regata, excluindo-se o seu 
pior resultado. 
 
8.1.3 Quando a 09 regata for completada, a pontuação do barco na série será a 
soma de sua pontuação em cada regata, excluindo-se os dois piores resultados. 
Teremos no máximo 12 regatas. 
 
8.1.4 Não serão disputadas mais de cinco regatas num mesmo dia.  

 
9. SEGURANÇA  
 
9.1 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.  
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10. BARCOS DE APOIO  
 
10.1 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.  
 
11. PREMIAÇÃO  
 
11.1 Serão premiados os 10 primeiros colocados da classificação geral, e o primeiro 
colocado nas categorias Estreante, Júnior,  Master e Gran Master. 
OBS: Para ter premiação para os 10 primeiros colocados em cada CLASSE, Hobies 
14 e 16, teremos que ter sempre o dobro dos participantes, na referida classe, ou seja, 
caso uma determinada classe não atinja o número de inscritos de 20 barcos, sua 
premiação geral será 50% de seu numero de inscritos. 
 
12. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
 
12.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 04, 
decisão de competir.  
 
A Autoridade Organizadora não aceitará 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.  
 
13. COMISSÕES DE REGATA E PROTESTO: 
 
13.1 A Comissão de Regata será composta por juízes da CBVela, e demais 
componentes do nosso clube 
 
13.2 A Comissão de Protesto será composta pelos Srs. Membro de juízes da CBVela, 
e demais componentes de nosso estado. 
 
Sugestões de hotéis e pousadas: 
Hotel Litoral 
Contato: Sr. Diniz 83 2106-1100 
 
Gold Flat 
Contato: Sra. Karina 83 3690-0035 
 
LS Hotel 
Contato: 83 3022-2460 
 
Hotel Verde Green 
Contato: 83 3044-0000 
 
15. INFORMAÇÕES  
 
André Montenegro Henriques 
Telefone: 83 99983-3585 
e-mail: andre-montenegro@uol.com.br  
Contatos: Fábio Espinar – 83 9342-2880 
   Paulo Sérgio – 83 9982-1885 
   Igor Guimarães – 83 98849-2009 
   Ronaldo Barroca – 83 98732-3232 
   Cristiane Rocha – 83 99664-0101 
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CAMPEONATO BRASILEIRO DAS CLASSES 

HOBIE CAT 16 E 14 
18 a 22 de outubro de 2019. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

NUMERAL: __________________ 

CLASSE:__________________________________ 

 CATEGORIA:__________________________ 

 

TIMONEIRO: _______________________________________________________ 

PROEIRO: __________________________________________________________ 

CLUBE: ____________________________________________________________ 
 
CIDADE: ___________________________________________________________ 
 
EMAIL: _____________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ________________________________________________________ 

BAIRRO:      CEP:_____________________________ 

TELEFONE: _________________________________________________________ 

Aceito cumprir obediência às Regras de Regata a Vela e todas as demais 
regras que governam este evento. 

 

ASSINATURA DO TIMONEIRO: 

__________________________________________________ 

 

DATA:  __/__/2019 

 


