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VI CAMPEONATO BRASILEIRO CLASSE IOM 

/XVIII-1M-ULY 
 

BRASÍLIA – DF 
21/24 de abril de 2011 

 

 
 
 



REALIZAÇÃO: CLUBE NAVAL DE BRASÍLIA 
 

ORGANIZAÇÃO: CLUBE NAVAL DE BRASÍLIA 
ABC-1M – Associação Brasileira da Classe 1M 

 
SUPERVISÃO: ISAF- IRSA – International Radio Sailing Association 

IOMICA – International One Metre – International Class Association 
CBVM – Confederação Brasileira de Vela e Motor 
FNB – Federação Náutica de Brasília 
ABVRC – Associação Brasileira de Veleiros Radio Controlados 
ABC-1M – Associação Brasileira da Classe 1Metro 
 

LOCAL: 
O campeonato será realizado no Lago Paranoá, na raia de vela radiocontrolada do 

Clube Naval de Brasília, situado no seguinte endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul – 
SCES, Trecho 2, Lote 6A. 
 
REGRAS: 

Regras de Regata à Vela ISAF 2009/2012, o Apêndice E, determinações da CBVM, 
Regras da Classe IOM – 1M ULY, Determinações da Comissão de Regatas e Instruções 
de Regatas. 

 
CLASSE: 

Classe IOM – International One Metre e 1M-ULY 
 

ELEGIBILIDADE: 
Poderão participar do evento os proprietários de barcos Classe IOM e Classe 1M - 

ULY com Certificados de Medição atualizados e filiados às respectivas Associações da 
Classe. O Campeonato será aberto podendo participar velejadores de outros países que 
possuam Certificados da Classe IOM e 1M- ULY. 

 
CATEGORIA DO EVENTO: 

Os competidores e os barcos deverão atender a Autoridade Organizadora conforme 
regulamento 20 da ISAF. 

 
SISTEMA DE REGRAS E PONTUAÇÃO: 

As regatas serão disputadas segundo o Sistema de Manejamento de Flotilhas 2002 
– HMS 2002 e será utilizado o Sistema de Pontuação Linear conforme Apêndice A. 

Os barcos da Classe IOM e ULY formarão uma única flotilha, competindo entre si e 
recebendo pontuações em cada regata conforme sua classificação independente de sua 
classe. 
 
PREMIAÇÕES: 

Serão premiados os três primeiros colocados gerais independentemente da classe 
ou origem do participante. 

Serão premiados os três primeiros colocados da classe 1M-ULY.  
O Campeão Brasileiro, de cada classe, será o Brasileiro mais bem colocado em sua 

classe independente de sua colocação geral. 



 A titulo de exemplo, se o Brasileiro mais bem colocado da Classe IOM não estiver 
entre os três primeiros do Campeonato, não receberá premiação, fica com o título e com o 
troféu rotativo. 

 
 
 

INSTRUÇÕES DE REGATAS: 
As Instruções de Regatas serão divulgadas via Internet, através de email aos 

inscritos e através do site oficial do evento: 
http://www.velarc.net/vi_brasileiro_iom/vi_brasileiro_iom.htm 

 
FREQUÊNCIAS: 

Será adotado o sistema de freqüência exclusiva, observando-se a data da inscrição. 
Frequências permitidas: 75 Mhz e 2.4 Ghz, demais freqüências estão proibidas por 

lei. 
 

INSCRIÇÕES: 
Poderão participar deste evento os filiados de Clubes/Associações filiados à ABVRC, 

ou a outros clubes que direta ou indiretamente estejam vinculados a ISAF – IRSA, 
competindo com barcos da Classe IOM e ULY registrados na IOM ICA e ISAF – IRSA. 
Barcos arrendados deverão apresentar autorização do proprietário. 

A inscrição deverá ser realizada através do formulário eletrônico presente no site 
oficial do campeonato: http://www.velarc.net/vi_brasileiro_iom/vi_brasileiro_iom.htm 

 
Os seguintes documentos: 
 
- Cópia do Certificado de Medição; 
- Autorização por escrito do proprietário, se for o caso; 
- Comprovante do depósito bancário. 
 
Poderão ser enviados por e-mail, para: 
e-mail: ademirm@terra.com.br 
 
Fones: + 55 (61) 35328228 res. e 55 (61) 84027131 cel. 
A inscrição será confirmada pela comissão organizadora do campeonato após 

identificação do depósito referente ao valor da taxa de inscrição. 
 

TAXA DE INSCRIÇÃO: 
 A Taxa de Inscrição será de R$300,00 (trezentos reais), com DESCONTOS para 

pagamentos realizados até as datas assinaladas abaixo: 
• 20%  até 28 de FEVEREIRO de 2011, valor a ser pago será de R$ 240,00. 
• 10% até 31 de MARÇO de 2011, valor a ser pago será de R$ 270,00. 
• 0% até a data de realização do campeonato. 

 
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito via depósito bancário, a favor de: 

 
ADEMIR MATURINO NICARETTA 
CAIXA ECONÒMICA FEDERAL, agência 2403, CC n° 2317-0 

 



Observação: Para facilitar e identificar o depositante, solicitamos que seu numeral 
seja acrescentado aos centavos, junto com o valor da Taxa de Inscrição. 

 
Exemplo: Numeral 48, fazer o depósito no valor de R$ 250,48 
 
A taxa de inscrição dará direito ao participante de concorrer em todas as regatas 

para as quais esteja habilitado, podendo ser premiado se ficar classificado entre os três 
primeiros colocados de sua classe. Receberá uma camiseta alusiva ao evento. Será 
distribuída água em copos descartáveis durante as competições. Esclarecemos que o 
Clube Naval oferece serviço de bar e restaurante, sendo que a organização não 
responderá por possíveis despesas de participantes ou acompanhantes nestes locais. 

NÃO SERA DEVOLVIDO O VALOR DA INSCRIÇÃO NUMA 
EVENTUAL DESISTÊNCIA. 

 
ACOMODAÇÕES: 

Fizemos uma negociação com o Hotel St. Paul Plaza, que esta oferecendo uma taxa 
muito boa para a qualidade de hotel que é. No anexo estamos enviando uma proposta do 
hotel com todas as informações necessárias para se realizar a reserva. 

Não optando por se hospedar neste hotel, Brasília conta com uma farta rede 
hoteleira, com padrões variados de duas a seis estrelas, procurem no site da DECOLAR 
na Internet, lá poderão escolher outras possibilidades. Observo ainda que na data do 
evento Brasília fica esvaziada, não se tendo dificuldades para encontrar vagas. 

 
 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
CLUBE NAVAL DE BRASÍLA 

ADEMIR MATURINO NICARETTA 
FERNANDO DANTAS CAMPELLO 

 
 

COMISSÃO DE REGATAS 
A ser divulgado 

 
 

COMISSÃO DE PROTESTOS 
A ser divulgado 

 

 
 
 
 
 



 
Programação 

 
 

21/abril/2011 
 
10:00 h Pesagem e medições 
15:00 h Início das regatas classificatórias 
17:00 h Término das regatas do dia 
 

 
22/abril/2011 

 
10:00 h Inicio das regatas do dia 
12:00 h Almoço 
13:30 h Reinicio das regatas 
17:00 h Término das regatas 
18:30 h Assembléia da ABVRC/ABCIOM 
 

 
23/abril/2011 

 
10:00 h Inicio das regatas do dia 
12:00 h Almoço 
13:30 h Reinicio das regatas 
17:00 h Término das regatas 
20:00 h Confraternização por adesão 
 

 
24/abril/2011 

 
10:00 h Inicio das regatas do dia 
13:00 h encerramento do campeonato 
15:00 h Premiação 
 

 



Anexo: Proposta de hospedagem do Saint Paul Plaza 
 

 

 

  

Brasília, 28 de janeiro de 2011. 

  
Ao 
Clube Naval de Brasília 
Sr. Ademir Nicaretta 
(61) 8402-7131 

   

Prezado Senhor, 

Conforme solicitado, estamos enviando valores propostos para hospedagem de grupo. 
Pedimos atenção às condições especiais propostas para validar as tarifas de hospedagem por adesão. 
  
Período: de 21 a 24 de abril de 2011  
Nome do Grupo: CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELEIROS RADIO CONTROLADOS 
Validade das tarifas: exclusivamente para o período do evento. 

  

Valores Propostos (diária de hospedagem): 
Tipo Apartamento St Paul Plaza 

Standard Solteiro R$ 115,00 

Standard Duplo R$ 115,00 

Standard Triplo R$ 150,00 

  

Sobre os valores informados: 
•         Acrescentar 10% de taxa de serviço e R$ 2,00 de room tax por apartamento/diária. 
•         Café da manhã incluso servido no restaurante nos horários convencionados. 
•         Diária: inicia às 14h e termina às 12h do dia seguinte, entradas antecipadas e/ou saídas 
prorrogadas estarão sujeitas à disponibilidade e serão cobradas.  

  

Solicitação de reservas: 

Deverá ser solicitada diretamente na Central de Reservas. O solicitante deve mencionar < 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELEIROS RADIO CONTROLADOS > para que possam ser 
garantidos todos os valores e condições que constam nesta proposta. A confirmação está sujeita a 
disponibilidade de apartamento. 

  
Central de Reservas - (61) 3319-3543 

reservasstpaul@plazabrasilia.com.br – St Paul Plaza 

  



Considerações Importantes: 

• Garantia de no show (não comparecimento): será solicitado no momento da reserva o cartão de 
crédito para garantia da 1ª diária de hospedagem, a título de garantia. Caso o cliente deseje poderá 
fazer o pré-pagamento por meio de depósito bancário, em dinheiro (dados abaixo).  

• Comissionamento: tarifas NET (não comissionadas). 

• Acomodação de Menor de Idade: Não é permitida a hospedagem de menor de 18 anos 
acompanhado ou desacompanhado dos pais/responsável sem a apresentação de documentação 
comprobatória de parentesco ou autorização emitida pelo juizado de menores. 

• Confirmação de Reservas: será de acordo com a disponibilidade de apartamento no momento da 
solicitação. Esta proposta não configura garantia de disponibilidade.  

• Dados para o depósito: o comprovante do depósito deverá ser remetido para o fax nº (61) 3328-
5685, mencionando o nome do hóspede. 

  

ST PAUL HOTEL (St Paul Plaza Hotéis e Tur. Ltda ) – Banco do Brasil – Ag. 3307-3 –  C/C 10010-2 

 

Ficamos ao seu dispor para o esclarecimento de dúvidas, manifestando nossa satisfação em atendê-lo.  

Atenciosamente, 
 
Fred Barbosa 
Consultor de Grupos e Eventos 
Tel: (61) 3329-3975  Fax: (61) 3328-5637 
www.plazabrasilia.com.br 
SHN, QD. 2, bloco "A" - Brasília - DF CEP 70702-900 

 


