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CAMPEONATO SULCAT - 2021 

SUL BRASILEIRO DA CLASSE HOBIE CAT 16 

04 a 07 de setembro de 2021 

SAVA IATE CLUBE 

 
AVISO DE REGATA 

 
 

A entidade organizadora e que promoverá o CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE HOBIE 
CAT 16 no ano de 2021 - SULCAT, evento oficial da ABCHC, que acontecerá entre os dias 04 a 07 
de setembro de 2021, na cidade de Porto Alegre - RS, será o SAVA IATE CLUBE. 
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1. REGRAS 
 

1.1 A regata será regida e definidas pelas Regras de Regata a Vela; 
1.2 Não serão aplicadas as prescrições da autoridade nacional; 
1.3 As alterações serão descritas em detalhes nas instruções de regata, essas também podem alterar 

outras regras; 
1.4 O Apêndice T-arbitragem poderá ser aplicado. 

  
2. PROPAGANDA 

 

2.1 A propaganda será de Categoria C. Ver Regulamento 20 da ISAF; 
2.2 Os barcos podem ser requeridos a portar propaganda no casco, determinada e fornecida pela 

organização. 
 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
 

3.1 A regata é aberta a todos os barcos das classes HC 16. Os competidores devem estar em  dia com a 
anuidade 2021 da Associação Brasileira da Classe Hobie Cat – ABCHC e respectiva federação estadual de 
seu local de origem; 
3.2 As inscrições deverão ser realizadas via formulário:  https://forms.gle/1Vpxs6A3uuWNosUR7 ; 
3.3 Os Comprovantes de pagamento devem conter o nome do Timoneiro e encaminhados para o e-mail 

secretaria@savaclube.com.br. 
 

4. TAXAS 
  

4.1 Taxas de Inscrição por barco: 
4.2 Inscrições recebidas de até 04 de agosto de 2021 R$ 300,00;  
4.3 Inscrições recebidas de 05 de agosto a 04 de setembro de 2021 R$ 350,00;  
4.4 Valores podem ser depositados em c/c do SAVA IATE CLUBE, Banco: Sicredi (748), Agência: 0116, 

Conta: 19756-4, CNPJ: 92.969.617/0001-38, via PIX: 92.969.617/0001-38 ou pagamentos em dinheiro, 
cartões de débito / crédito na secretaria do clube. 
  

5. PROGRAMA 
 

04/09/2021 Sábado Cerimônia de abertura 
Término das inscrições 
Reunião Comandantes 

Regatas do dia 

10:00 hs 
10:30 hs 
11:00 hs 
13:00 hs 

05/09/2021 Domingo Regatas do dia 13:00 hs 

06/09/2021 Segunda-feira Regatas do dia 13:00 hs 

07/09/2021 Terça-feira Regatas do dia 
Premiação 

12:00 hs 
17:00 hs 

 
5.1 Estão programadas 11 regatas no total; 
5.2 O limite diário está limitado a 3 regatas; 
5.3 O Campeonato será válido com a realização de, no mínimo, 3 regatas; 
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5.4 No último dia de regata nenhuma largada deve ocorrer após as 16 horas; 
5.5 Uma regata extra por dia pode ser navegada, desde que uma regata não se torne uma antecipação do 

programa e que a alteração seja feita de acordo com o disposto nas Instruções de Regata. 
 

6. MEDIÇÕES 
 

Não aplicável 
 

7. INSTRUÇÕES DE REGATA 
 

7.1 As Instruções de Regata estarão disponíveis após as 10h do dia 04/09/2021 na Secretaria do Evento. 
  

8. LOCAL 
 

8.1 O evento terá como sede o SAVA IATE CLUBE, sito à Avenida Guaíba, 4127, Vila Assunção, Porto Alegre 
- RS, CEP 91900-420.  As regatas serão realizadas no Rio Guaíba na raia da Pedra Redonda. 
  

9. PERCURSOS 
 

9.1 Serão utilizados os percursos oficiais da classe. 
 

10. SISTEMA DE PUNIÇÃO 
 

10.1 Para ambas as classes as RRV 44.1 e 44.2 são alteradas de forma que apenas uma volta, incluindo 
uma virada por davante e uma em roda, é requerida. 

  
11. PONTUAÇÃO 

 

11.1 Estão programadas até 11 (onze) regatas e o campeonato poderá ser validado com 03 (três) regatas, 
não havendo descarte nesse caso. De 5 até 8 regatas realizadas haverá 1 (um) descarte do pior resultado. 
Com 9 (nove) regatas ou mais haverá dois descartes dos piores resultados. 

  
12. BARCOS DE APOIO 

 

12.1 Os barcos de apoio (Federações, Clubes, treinadores, apoio) deverão ser obrigatoriamente 
registrados na secretaria do evento. 

  
13. LOCAL DE PERMANÊNCIA: 

 

13.1 Será obrigatória a permanência de todas as embarcações no clube sede; 
13.2 As embarcações provenientes de outros estados poderão utilizar a guardaria do clube até 15 antes e 
após a realização do evento, sem custo adicional. 

 
14. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E EQUIPAMENTO ELETRÔNICO   

14.1 É autorizada a utilização de câmeras de filmagem tipo GoPro fixadas no barco. 
  

15. PREMIAÇÃO   

15.1 Para se caracterizar a formação de uma categoria será necessário no mínimo 01 (uma) embarcação 
participante; 
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15.2 Classe HOBIE CAT 16: 
a) 1º ao 3º Lugar Geral; 
b) 1º Lugar MASTER: Timoneiro com 45 anos ou mais em 31/12/2021 (Proeiro idade livre); 
c) 1º Lugar GRAN-MASTER: Timoneiro com 55 anos ou mais em 31/12/2021 (Proeiro idade livre); 
d) 1º Lugar SUPER GRAN-MASTER: Timoneiro com 65 anos ou mais em 31/12/2021 (Proeiro idade livre); 
e) 1º Lugar DUPLO GRAN-MASTER 100: Timoneiro com 55 anos ou mais em 31/12/2021 adicionada a 
Idade Mínima do Proeiro em 31/12/2021 = 100;  
f) 1º Lugar ESTREANTE (timoneiro que nunca disputou um SULCAT). 

  
Obs.: Para que exista a premiação para as categorias especiais deve existir pelo menos um barco inscrito 
na respectiva categoria até 04/08/2021. 

 
16. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

16.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 3, 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; 
16.2 A decisão de participar do campeonato caracteriza um ato unilateral do competidor, ciente dos riscos 
que a atividade náutica proporciona, devendo os menores de 18 anos ter autorização por escrito dos pais 
ou responsáveis. 

 
17. SEGURANÇA 

 

17.1 Sempre que estiver na água o competidor deverá ter a bordo o 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 RRV 40. 

 
 

                             
 
 

 
 Sava Iate Clube: secretaria@savaclube.com.br 
 Associação Brasileira da Classe Hobie Cat: contato@abchc.com.br 
 Federação de Vela do Estado do Rio Grande do Sul: deda@jangadeiros.com.br 

 Realização – Apoio 
 
 

 
 


