Rally Aratu - Camamu
27/04 a 01/05
Realização: Aratu Iate Clube

Instruções do Rally
1 – INSCRIÇÕES
1.1 – Todas as embarcações inscritas devem estar de acordo com as
exigências da Marinha do Brasil.
1.2 – Valor: R$ 50,00 por tripulante
1.2 – Local: Secretaria do AIC e pelo e-mail aratuclube@uol.com.br
1.3 – Prazo: até ás 17h00min do dia 26/04/2018

2 – LARGADA
Ás19 hs em frente ao farolete da Base Naval de Aratu.
Largada simbólica pelo VHF Canal 68 com foguetes adrianino.
OBS – Por não se tratar de uma regata, não teremos raia de largada e nem
qualquer tipo de premiação.

3 – PERCURSO
3.1 – Após a partida os barcos seguirão em percurso livre até a chegada à
ponte de Campinho em Camamu.
Cada comandante é responsável pela sua navegação e percurso.
Não teremos raia de chegada.

4 - COMUNICAÇÃO
4.1 – Durante o procedimento de largada, a Organização do Rally utilizará o
Canal 71 – VHF.
4.2 – Uma hora após a partida os comandantes deverão sintonizar os seus
rádios no Canal 16 para realizar chamadas entre si.
4.3 – Ás 23 hs do dia 27/04 e as 04 hs do dia 28/04 a organização, que
estará embarcada em algum veleiro participante (será informado antes da
largada) fará CHAMADA GERAL, em ordem alfabética, via canal 71 ,
solicitando as seguintes informações :
Localização / Velocidade / Rumo
4.4 – Em casos de desistência ou alternância de outro porto antes da
chegada a Camamu, os participantes do Rally devem avisar, logo que
possível, á organização ou a outro barco participante.

5 – NORMAS
As embarcações deverão estar habilitadas para navegação costeira, bem
como deverão observar as instruções e regulamentos da Marinha do Brasil
para esse tipo de navegação.

6 – PROGRAMAÇÃO
27/04
19:00 - Largada junto ao farolete da Base Naval de Aratu.
23:00- Chamada Geral via radio VHF canal 71
28/04
04:00 - Chamada Geral via radio VHF canal 71
16:00 – Feijoada (com MPB ao vivo) de Confraternização na pousada Chez
Petit (Campinho )
Obs – A Pousada Chez Petit fornecerá apoio com fornecimento de agua e
café da manha , os valores deverão ser acertados diretamente com a
administração da pousada ,
Pousada Chez Petit – (71)- 98747-1857 / 71 – 99679-4078 ( Sra. Patrícia)
 Retorno Livre

07 - RESPONSABILIDADES
A decisão de participar do Rally é de inteira responsabilidade dos
comandantes, não cabendo aos organizadores, promotores, patrocinadores
ou outras entidades e pessoas, quaisquer responsabilidades por eventuais
acidentes, por danos pessoais, materiais e morais, envolvendo embarcações
próprias ou de terceiros e suas respectivas tripulações. Ao inscreverem-se,
os Comandantes e respectivas tripulações declaram conhecer as presentes
instruções, bem como os regulamentos para navegação costeira, emanados
da Marinha do Brasil.
08- TABUA DE MARÉ
27/04 SEX ( Porto de Salvador)
02:06 2.3
08:09 0.4
14:24 2.4
20:38 0.2

28/04 SAB ( Porto de Camamu )
02:26 2.0
08:26 0.1
14:47 2.2
20:54 0.2

29/04 DOM ( Porto de Camamu)
02:51 2.0
09:06 0.2
15:11 2.1
21:26 0.2

30/04 SEG ( Porto de Camamu )
03:26 2.0
09:47 0.2
15:56 2.1
22:00 0.3

Bons Ventos!

