
 

                     

 
15 a 18 de novembro de 2012 

Itaparica – Bahia - Brasil 
 

AVISO DE REGATA 
 
Realização: 
Flotilha de Veleiros de Oceano da Bahia – FVOBA  
Federação de Esportes Náuticos do Estado da Bahia – FENEB 
 
Classes: 
Grupo 1: ORC 500, 600 e 700, RGS Regata A e B, Skipper 21, Delta 36, Mini 6,50, 
HPE e Aberta. 
Grupo 2: RGS Regata C, RGS Cruzeiro A, B e C; Multicascos A, B, C (regata e 
cruzeiro) e D; Trinidad 37.  
 

1- PROGRAMAÇÃO 
 

13/11 – Terça feira 
19:30 – Reunião de Comandantes – Yacht Clube da Bahia 
21:00 – Encerramento das inscrições e pesagem 
 
15/11 – Quinta feira 
13:00 – Regata 01 (grupo 1): Salvador – Itaparica 
13:15 – Regata 01 (grupo 2): Salvador – Itaparica 
17:00 – Happy Hour – Pier da Marina de Itaparica 
 
16/11 – Sexta feira   
Dia Livre 
 
17/11 – Sábado 
12:00 - Regata 02 (grupo 2):– Largada próxima ao Forte de Itaparica. 
12:10 – Regatas 02, 03 e 04 (grupo 1): Barla-Sota – Largada próxima ao Forte de 
Itaparica. 
20:00  - Festa de confraternização 
 
18/11 – Domingo 
13:00 – Regata 05 (grupo 1) e 03 (grupo 2): Itaparica – Salvador 
 



 

                     

 
2- PERCURSOS: 

 
15/11 – Quinta feira 
 
Regata 01 (Grupo 1): Largada entre o barco da CR e uma bóia inflável vermelha 
nas imediações da bóia 2 do canal de Aratu, com direção à bóia 1 do canal de 
Aratu, deixando-a por boreste, rumando para a bóia de Coroa das Pedras, nas 
imediações da Ilha do Medo, deixando-a por bombordo, seguindo para a bóia de 
Coroa Nova, contornando-a por bombordo, retornando à bóia de Coroa das Pedras, 
deixando-a por boreste, seguindo finalmente para a linha de chegada entre o barco 
da CR e uma bóia inflável vermelha, nas imediações da Marina de Itaparica, 
obedecendo às bóias de navegação existentes. 
 
Regata 01 (Grupo 2): Largada entre o barco da CR e uma bóia inflável vermelha 
nas imediações da bóia 2 do canal de Aratu, rumando até a bóia 1 do canal de 
Aratu, deixando-a por boreste, seguindo em percurso livre até a linha de chegada 
entre o barco da CR e uma bóia inflável vermelha, nas imediações da Marina de 
Itaparica. 
 
17/11 – Sábado 
 
Regatas 02, 03 e 04 (Grupo 1): Barla-Sota nas imediações da Praia do Forte e 
da praia de Ponta de Areia. 
 
Regata 02 (Grupo 2): Largada entre o barco da CR e uma bóia inflável vermelha 
nas imediações da Praia do Forte em Itaparica, seguindo para uma bóia inflável 
amarela nas imediações da Praia de Ponta de Areia, contornando-a por bombordo, 
rumando para a bóia de Coroa das Pedras, contornando-a por bombordo, seguindo 
para a bóia 01 do Canal de Itaparica, deixando-a por boreste, rumando para a bóia 
05 do Canal de Itaparica, contornando-a por bombordo, retornando para a bóia 
inflável amarela nas imediações da Praia de Ponta de Areia, contornando-a por 
bombordo e seguindo, finalmente, para a linha de chegada, entre o barco da CR e 
uma bóia inflável vermelha. 
 
18/11 – Domingo 
 
Regata 05 (Grupo 1): Largada entre o Barco da CR e uma bóia inflável vermelha, 
nas imediações da Praia do Forte em Itaparica, boião do Farol da Barra, 
contornando-o por Bombordo, rumando para a bóia verde do Banco da Panela, 



 

                     

deixando-a por bombordo e seguindo para a linha de chegada entre o barco da CR 
e uma bóia inflável vermelha. 
 
Regata 03 (Grupo 2): Largada entre o Barco da CR e uma bóia inflável vermelha, 
nas imediações da Praia do Forte em Itaparica, rumando para a bóia verde do 
Banco da Panela, contornando-a por bombordo e seguindo para a linha de chegada 
entre o barco da CR e uma bóia inflável vermelha. 
 
3- INSCRIÇÕES:  
 
Inscrições poderão ser feitas: 
  

• Por e-mail, preenchendo a ficha de inscrição anexa (Anexo II) e enviando-a 
para cbvo.feneb@gmail.com, entre 05/11/12 e 14/11/12 

• Na sede da FENEB, situada à Av. da França, S/N, Terminal Náutico de 
Salvador, entre 05/11/12 até 13/11/12, em horário comercial.  

• No Yacht Clube da Bahia no dia 13/11/12 das 18:00 às 21:00 horas. 
 

Observações: 
  
a) Taxas de inscrição (por barco): 

Até 26 pés R$ 100,00 
De 27 pés a 33 pés 

   
R$ 150,00 

 De 34 pés a 40 pés R$ 200,00 
A partir de 40 pés R$ 250,00 

      b) A taxa de inscrição poderá ser paga durante a Reunião de Comandantes ou 
através de depósito bancário no valor indicado acima, até o dia 14 de 
novembro de 2012, no banco Bradesco (237), agência 3551-3, conta corrente 
023100-2, em nome da Feneb, CNPJ nº 06.887.358-0001/64. 

c) Exige-se filiação à FENEB para barcos locais, conforme determinações desta 
entidade (vide anexo I).  

d) Comandantes que ainda não sejam filiados à FENEB, deverão fazê-lo até as 
21:00 horas do dia 13/11/12 para que sejam considerados inscritos; 

e) Não serão considerados inscritos os barcos que não entregarem/enviarem, até o 
encerramento das inscrições, o certificado de medição, atualizado, na sua 
classe. 

f) Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, inscrições fora do prazo estabelecido 
neste item. 
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4- INSTRUÇÃO DE REGATA: Será distribuída na reunião de comandantes, junto 
com as coordenadas das marcas de percursos e distancias. 
 
5- CAMISETAS: Serão distribuídas camisetas alusivas ao evento, para todos os 
tripulantes das embarcações participantes, apenas durante a reunião de 
comandantes. 
 
6- PREMIAÇÃO: As três embarcações melhores colocadas em cada classe serão 
premiadas com troféus. 
Será premiado o clube campeão. 
 
7- PATROCÍNIO: A organização do campeonato poderá exigir a exibição da marca 
do(s) patrocinador(es) nos barcos competidores. Neste caso, as peças serão 
distribuídas na reunião de comandantes e a organização estabelecerá a forma 
como deverão ser exibidas. 
Uma embarcação que estiver inscrita no campeonato e que não venha a cumprir 
com as determinações descritas neste item, estará sujeita a desclassificação na 
competição.    
 
8- MARINA DE ITAPARICA:   
Traslado: a organização disponibilizará traslado (barco – Marina de Itaparica – 
barco) para os participantes que estiverem fundeados ao largo da Marina de 
Itaparica.  
 
09- INFORMAÇÕES: 
 
Federação de Esportes Náuticos do Estado da Bahia - FENEB 
 
Secretaria: 
Tel: 71 3327 1099 
 
Coordenação Técnica: 
Contato: Luis Pato 
e-mail: cbvo.feneb@gmail.com. 
Tel: 71 8129 7801 
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ANEXO I 

 
 

1. Taxas Anuais para filiação Feneb 
  
          Monotipos  e Hobby cat 
            
          Timoneiro                                                    R$ 100,00 
           Proeiro                                                        R$ 25,00 

          Veleiro de Oceano  
                
           Timoneiro                                                R$ 100,00 
            Barco                                                      R$ 40,00 
  

2. Taxas anual de Patrocínio 
  

 Optmist:    R$  25,00 
 Monotipos e oceano até 25 pés:  R$  50,00 
 Oceanos maiores do que 25 pés:  R$ 100,00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     

 
 
 

ANEXO II 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
1.Nome do veleiro :                                 2.Numeral da vela : 
 
3.Comprimento :   pés    4.Modelo: 
 
5. Classe/Categoria 
 

6. Peso total tripulação (apenas para ORC): 
 
7. Patrocínio: 
 

 
8.Proprietário/Comandante : 
 
 
9.Endereço :        nº  apto. 
 
  Cidade :    Estado:    Cep: 
 
  E-Mail :    Fone (   )   Fax (   ) 

REGISTRO DE TRIPULANTES TAM. CAMISA   
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   

 
Nota : Para a classe ORC, o peso dos tripulantes não deverá ultrapassar o limite constante no Certificado de Rating. 


