
    

 

CAMPEONATO BAIANO DA  
CLASSE HOBIE CAT 16  
01, 02 e 03 de dezembro de 2017 

Salvador - Bahia – Brasil 
 

AVISO DE REGATA 
 
 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA: 
Yacht Clube da Bahia. 

 

2. LOCAL: 

Sede do Evento: Yacht Clube da Bahia – Av. Sete de Setembro, 3252 – Salvador - Bahia 
Área de Regatas: Nas águas da Baía de Todos os Santos e adjacências. 

 

3. REGRAS: 
- Regras de Regata a Vela da WS 2017/2020 (RRV WS); 

- Regras da IHCA; 
- Determinações da CBVela; 

- Aviso de Regata e Instruções de Regata; 
- No caso de conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, prevalece o estabelecido 

nas Instruções de Regata. 

 

4. PROPAGANDA: 
A propaganda será restrita à categoria C. 

 

5. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

5.1 O campeonato será aberto a todos os barcos da classe Hobie Cat 16 que estejam em dia com 

as regras de regata  da WS 2017-2020 e, que estejam em dia com as regulamentações de medição 
e anuidade da Associação Brasileira da Classe Hobie Cat – ABCHC e FENEB. 

5.2 Os barcos elegíveis poderão se inscrever preenchendo o formulário em anexo e enviar por e-
mail para ricardo.macedo@icb.com.br 

5.3 Os barcos deverão confirmar a inscrição na secretaria do Campeonato até as 12:00 horas do 
dia 01/12, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 Comprovante de pagamento da ABCHC. 

 Cópia do comprovante de filiação a federação estadual de origem.  

 

 6. TAXAS: 
6.1 Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

7. PROGRAMA: 

7.1 Programação: 

Data Hora Evento 
01/12/17 

 

11:30:00 
13:00:00 

Reunião de Comandantes  

Regatas 
02/12/17 13:00:00 Regatas 
03/12/17 13:00:00 2ª Regata Cidade de Salvador 



    

 

7.2 Número de regatas programadas: 
Regatas   Regatas por dia 

        06        máximo de três por dia. 
7.3 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia será às 13:00 

horas; 
No dia 03/12 não poderá haver procedimento de largada após as 16:30 horas. 
 

8. MEDIÇÕES: 
8.1 A CR ou CP poderá fazer inspeções de medição durante o campeonato. Um barco quando em 

água poderá ser instruído pela CR a se dirigir imediatamente para uma área designada para 
inspeção. 

 

9. INSTRUÇÕES DE REGATA 
As Instruções de Regata estarão disponíveis na Secretaria do Evento a partir do dia 30/11/17. 

 
10. PERCURSOS 

O percurso a ser seguido será o “Barla-Sota”. 

 
11. SISTEMA DE PUNIÇÃO 

Será aplicado o apêndice P. 
 

12. PONTUAÇÃO: 
12.1 Será aplicado o Sistema Linear do Apêndice A. 

12.2 É requerido que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série. 

12.3 
a. Quando menos de 4 (quatro) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série 

será a soma de suas pontuações em cada regata. 
b. Quando de 5 (cinco) a 6 (seis) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série 

será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

 
13. LOCAL DE PERMANÊNCIA 

Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pela comissão organizadora, sendo 
sua permanência obrigatória no local do campeonato até o seu término. 

 

14. PRÊMIOS 
Prêmios serão concedidos como segue: 1º ao 3º na Classificação Geral e 1º ao 3º na categoria 

Nacional, caso haja, pelo menos, três barcos inscritos e competindo. 
 

 
15. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a Regra 4, 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. 
 

16. INFORMAÇÕES: 

Yacht Clube da Bahia - Av. Sete de Setembro, 3252 - 40.130-001 - Salvador – Bahia 
Contatos: 

• Gerencia de Vela: fone (71) 2105-9221 – ricardo.macedo@icb.com.br  



    

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

CAMPEONATO BAIANO DA CLASSE 

HOBIE CAT 16 
2017 

 
 

CATEGORIA: ................................................ 
NOME DO BARCO :............................................. NUMERAL:.................................. 
CLUBE:...............................................................FLOTILHA:.................................. 
 
TIMONEIRO: 
............................................................................................................................ 
END:..................................................................................................................... 
CEP:...............-........CIDADE:...........................................................U.F:............... 
TEL(......)............................ 
EMAIL:.................................................................FAX:(......)................................. 
 
TRIPULANTE:  
............................................................................................................................ 
END:..................................................................................................................... 
CEP:...............-........CIDADE:...........................................................U.F:............... 
TEL(......)............................ 
EMAIL:.................................................................FAX:(......)................................. 
 
O Yacht Clube da Bahia e demais entidades ou pessoas envolvidas na organização desse 
evento, eximem-se de qualquer responsabilidade por acidentes, danos pessoais, materiais ou 
de qualquer natureza, referentes a barcos ou participantes, que possam ocorrer antes, durante 
ou depois do evento. 
 
 
Ciente e de acordo, 
 
 
Salvador,        de                                  de                  . 
 
 
 
--------------------------------------------- 
Timoneiro 
 
 
---------------------------------------------- 
Tripulante 


