1º AVISO DE REGATA

31 a 07 de novembro de 2015
Píer Turístico de Porto Belo – SC

A organização do Campeonato Brasileiro da Classe Hobie Cat 14 e 16 no ano de 2015 competem a
Flotilha Catarinense (47) da Classe Hobie Cat 14 e Prefeitura Municipal de Porto Belo - SC, sob a
supervisão da Associação Brasileira da Classa Hobie Cat (ABCHC) e da Confederação Brasileira de
Vela (CBVela).
O campeonato será nas areias da Praia Central de Porto Belo – SC (Píer Turístico Enseada das
Garoupas – Rua Manoel Felipe, Centro). E contará com toda a infraestrutura necessária para o bom
desempenho da competição.

Regras Básicas
O Campeonato Brasileiro será disputado sob as seguintes regras:
Regras de Regata a Vela da ISAF 2013-2016.
Regras da IHCA.
Determinações da CBVela.
Aviso de Regatas.
Instruções de Regata.
No caso de conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regatas, prevalece 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 2013-2016 e, que estejam em dia com as regulamentações de medição e
anuidade da Associação Brasileira da Classe Hobie Cat – ABCHC.
Propaganda
Para este Campeonato será adotado o Regulamento 20 da ISAF.
Os barcos serão obrigados a exibir número de proa e propaganda escolhida e fornecida pela
autoridade organizadora.
Inscrição
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 01.11.2015 às 10:00 horas, na secretaria do evento,
localizada no Receptivo do Píer Turístico.
Inscrições antecipadas: através do site oficial: www.brascat2015.com.br.
Hobie Cat 14
01/05/2015 até 30/09/2015 - R$200,00
01/10/2015 até 01/11/2015 - R$300,00
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Hobie Cat 16
01/05/2015 até 30/09/2015 - R$350,00
01/10/2015 até 01/11/2015 - R$450,00
Após preenchimento do formulário, enviar comprovante de pagamento para o email
brascat@hotmail.com
Programação
30.10

Sexta Feira

09:00 as 17:00

Inscrição, Credenciamento e Medição

31.10

Sábado

09:00 as 17:00

Inscrição, Credenciamento e Medição

01.11

Domingo

08:00 as 10:00

Inscrição, Credenciamento e Medição

13:00

Cerimônia de Abertura

15:00

Regatas de Abertura

18:00

Confraternização e Premiação

09:00 as 11:00

Programação Especial – Clinica de Vela

13:00

3 Regatas

19:00

Confraternização

09:00 as 11:00

Programação Especial – Clinica de Vela

13:00

3 Regatas + Regata em Atraso

19:00

Confraternização

09:00 as 11:00

Programação Especial – Clinica de Vela

13:00

2 Regatas + Regata em Atraso

17:00

Confraternização

18:30

Assembléia Geral da Classe

09:00 as 11:00

Programação Especial – Clinica de Vela

13:00

2 Regatas + Regata em Atraso

17:00

Confraternização

09:00 as 11:00

Programação Especial – Clinica de Vela

13:00

2 Regatas + Regata em Atraso

17:00

Confraternização

13:00

Regatas em Atraso se houver

19:00

Encerramento - Premiação e Jantar

02.11

03.11

04.11

05.11

06.11

07.11

Segunda Feira

Terça Feira

Quarta Feira

Quinta Feira

Sexta Feira

Sábado

A programação poderá sofrer alterações a qualquer tempo, que serão comunicadas através de 2º
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 28.10.2015, sendo que
os participantes devem obrigatoriamente informar a Secretaria do Campeonato, através do e-mail
brascat@hotmail.com, com os seguintes prazos de antecedência:
Barcos vindos de Caminhão: 10 dias antes do desembarque;
Barcos vindos de Carro e por água: 5 dias antes do desembarque.
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Credenciamento
Todos os participantes inscritos deverão completar o credenciamento na secretaria do evento até
as 10:00 horas do dia 01.11.2015. No ato do credenciamento o participante deverá apresentar o
comprovante de inscrição, que será enviado por email após a confirmação de pagamento e estar
em dia com suas obrigações perante a ABCHC. No ato do credenciamento o participante receberá o
seu kit de participação e a Instrução de Regata.
Medição e Inspeção de Equipamentos
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.
Estão programadas 12 (doze) regatas e o campeonato será válido com a realização de 06 (seis)
regatas.
Os descartes vão ocorrer da seguinte forma: até 06 regatas não haverá descarte, de 07 até 09
regatas haverá descarte do pior resultado. De 10 (dez) a 12 (doze) haverá descarte dos 02 (dois)
piores resultados.
Percursos
Os percursos serão os oficiais da classe hobie cat, a ser definido e divulgado oportunamente pela
comissão de regata.
Instrução de Regata
A instrução de regata deste campeonato estará disponível na secretaria do evento.
Premiação
Categoria: Hobie Cat 14
1º ao 3º Lugar na Regata de Abertura
1º ao 5º Lugar Geral
1º ao 3º Lugar “Categoria Dinocat”
1º ao 3º Lugar Master
1º ao 3º Lugar Granmaster
1º ao 3º Lugar Estreante
1º ao 3º Lugar Júnior
1º Lugar Feminino
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Categoria: Hobie Cat 16
1º ao 3º Lugar na Regata de Abertura
1º ao 5º Lugar Geral
1º ao 3º Lugar Barco Nacional
1º ao 3º Lugar “Categoria Dinocat”
1º ao 3º Lugar Master
1º ao 3º Lugar Granmaster
1º Lugar Estreante
1º Lugar Feminino
1º ao 3º Lugar Júnior
Sendo estrangeiro o timoneiro da tripulação, o mesmo participará do evento como CONVIDADO,
não fazendo jus ao título de Campeão Brasileiro, recebendo premiação especial. O título de
campeão brasileiro é restrito a tripulação composta por timoneiro brasileiro.
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 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.
Aluguel de Barcos
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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 através do e-mail: brascat@hotmail.com
Hospedagem
 POUSADA PORTO BELO
Contato: www.pousadaportobelo.com.br - Telefone: (47) 33694703 - falar com Adriana.
 MORRO DO SOL HOTEL
Contato: www.morrodosol.com.br - Telefone: (47) 33694566
 POUSADA VILA VERDE
Contato: www.pousadavilaverde.tur.br – Telefone: (47) 3369.8994 - falar Zeni ou Clara
 POUSADA VÔ JAQUES
Contato: www.vojaques.com.br – Telefone: (47) 3369.8224 - falar com Gisele
 POUSADA JARDIM PORTO BELO
Contato: www.pousadajardimportobelo.com.br – Telefone: (47) 3369 4040 - falar com Beto
*Todas as Pousadas listadas acima oferecem 20% de desconto aos participantes do Campeonato
Brasileiro de Hobie Cat.
 ARLETE ALMEIDA Corretora de Imóveis – Locação de CASAS.
Contato: www.arleteimoveis.com.br – Telefone: 47 3369.4218 falar com Arlete
 ALOJAMENTO – Casas Completas – SEM roupa de cama e banho – 40 Vagas – Valor R$30,00 por
pessoa/por dia.
Contato: brascat@hotmail.com (reservas de acordo com ordem de reserva/pagamento)
Translado
casa@casadoturista.com.br (47) 3393.6000.
Os aeroportos mais próximos do evento estão nas cidades de Navegantes e Florianópolis, ambos
com distância de 60km da cidade de Porto Belo.
Organização
www.brascat2015.com.br
brascat@hotmail.com
Adam Max Mayerle – Telefone 47 9995.0798
Aldo Kirsten – Telefone 47 99624000
Richele Botega Mayerle – Telefone 47 9919.1534
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