
34º CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE DINGUE
Niterói – RJ - 2019
1º Aviso de Regata

DATAS
14 a 17 de novembro de 2019

SEDE DO EVENTO
CLUBE NAVAL CHARITAS

Av. Carlos Ermelindo Marins, 3100 - Jurujuba, Niterói - RJ,
24370-190 Telefone: (21) 2109-8109
E-mail: dingue2019@cncharitas.org.br
Coordenadas: 22° 56.132'S/ 43° 6.451'O

+55 21 998259461

1.AUTORIDADE ORGANIZADORA
1.1. O campeonato será organizado pelo CLUBE NAVAL CHARITAS e pela Associação

Brasileira da Classe Dingue – ABCD

2.REGRAS
2.1.A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela da

World Sailing – 2017–2020, conforme a tradução oficial da CBVela
2.2.Serão observadas as determinações do Estatuto, Regras de Medição da Classe Dingue

(RMD) e Resoluções da Associação Brasileira da Classe Dingue, disponíveis no site
www.classedingue.com.br

3.ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
3.1.O evento será aberto a todos os barcos e velejadores da classe Dingue, quites com a

ABCD de acordo com a Resolução Nº 01/2011 (disponível em www.classedingue.com.br).
3.2. Os procedimentos e taxa para efetivação da inscrição serão apresentados no 2º Aviso

de Regatas que será disponibilizado no dia 01/08/2019.
3.3.Os velejadores participantes de projetos sociais, devidamente documentados, estarão

isentos da taxa de inscrição.

4.ALOJAMENTOS E HOSPEDAGEM
4.1.Informações sobre alojamento e hospedagem serão fornecidas no 2º Aviso de Regatas.

5.PROGRAMAÇÃO
- 14/11/2019, quinta-feira

http://www.classedingue.com.br/


14h até 20h – Recepção, inscrição e medição
- 15/11/2018, sexta-feira

08h até 10h – Recepção, inscrição e medição.
10h - Cerimônia de Abertura
12h – Reunião de comandantes
13h até 17h – Regatas do dia.

- 16/11/2019, sabado
13h até 17h– Regatas do dia

- 17/11/2019, domingo
13h até 17h – Regatas do dia
19h - Cerimônia de premiação

5.1. Estão programadas 08 regatas para o campeonato.
5.2. Não serão dadas largadas após às 17h do dia 17/11/2019.

6.MEDIÇÕES
6.1.Os competidores poderão somente usar um casco, uma bolina, um leme (com cana e

extensão), um mastro, uma retranca e uma vela. Serão medidos e aprovados, de forma a estar
de acordo com as Regras da Classe Dingue: vela, leme, bolina, mastro, retranca e peso do
casco e tripulação.

6.2.Poderá haver inspeção de medição dos itens da Regra da Classe Dingue a qualquer
momento do evento. Os itens inspecionados que não estiverem de acordo com as regras ou
com a Ficha de Medição do evento darão ensejo à desclassificação da tripulação nas regatas
em que tiverem ocorrido.

6.3.Em caso de avaria, a substituição de qualquer equipamento deverá ser previamente
solicitada por escrito ao Medidor Chefe, na Secretaria do Campeonato, e efetuada somente se
houver autorização. Caso não seja possível formalizar esta solicitação antes da substituição,
deverá o competidor solicitar verbalmente à Comissão de Regatas ou de Protesto e formalizar o
pedido por escrito até o término do prazo de protestos deste dia.

7.INSTRUÇÕES DE REGATA
7.1.As Instruções de Regata estarão disponíveis a partir das 09h do dia 01/08/2019.

8.LOCAL
8.1.O evento terá como sede o Clube Naval Charitas, localizado na Avenida Carlos

Ermelindo Marins, 3100, Jurujuba, Niterói – RJ.
8.2. . As regatas serão realizadas na Baía da Guanabara, aproximadamente na área

demarcada na figura abaixo. As Instruções de regata indicarão maiores detalhes sobre escolha
e localização das raias.



9.PERCURSOS
9.1.Os percursos a serem seguidos serão: Barla-Sota de quatro ou de cinco pernas ou o

Triângulo-Barla-Sota e Chegada.

10.PONTUAÇÃO
10.1.Será aplicado o Sistema Linear do Apêndice A.
10.2.Um mínimo de três regatas devem ser completadas para se constituir a série.
10.2.1.Quando três ou quatro regatas foram completadas, a pontuação do barco na série

será a soma de suas pontuações em cada regata.
10.2.2.Quando de cinco a oito regatas foram completadas, a pontuação do barco na série

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

11.PRÊMIOS
11.1.Serão premiados os 5 primeiros na Classificação Geral e os 3 melhores nas

Categorias a seguir:
a.Estreante – os timoneiros que nunca tiverem competido em Campeonato Brasileiro como

tal, tiverem menos de 1 (um) ano na classe, ou nunca ter pertencido ou competido, também
como timoneiro, por outra classe, ficando sua inscrição nesta categoria sujeita à aprovação do
Secretário Nacional;

b.Juvenil – timoneiros até 16 anos completos;
c.Feminina – tripulações do sexo feminino;
d.Sênior – timoneiros entre 17 anos e 44 anos completos;
e.Máster – timoneiros entre 45 anos e 55 anos completos;
f. Grand Master – timoneiros acima de 56 anos;
g.Dupla-mista - tripulações de sexo oposto.
h.Categoria 1.5 – tripulações com mais de 150 Kg, sem a possibilidade do uso de lastros.



11.2.Um barco poderá se inscrever apenas em uma categoria da Classe Dingue.

12.ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
12.1.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.

INFORMAÇÔES – Maiores informações podem ser obtidas pelo site www.cncharitas.org.br,
através do telefone – 21 99825-9461 ou do e-mail dingue2019@cncharitas.org.br (disponível a
partir de 1º de março de 2019).

mailto:dingue2019@cncharitas.org.br

