
   
Dia 26 de outubro de 2013 

O Grupo dos Cruzeiristas do Veleiros do Sul  
 
CONVOCA os cruzeiristas velejadores e motonautas 
CONVIDA os demais navegadores associados do Veleiros 
do Sul a participar da Navegada dos Cruzeiristas do 
VDS até a Ilha Chico Manoel.  

 
1. INSCRIÇÕES: 
1.1 Serão aceitas inscrições até as 10 horas do dia 26/10/2013 na Secretaria 

Esportiva do Veleiros do Sul, mediante pagamento da taxa de R$ 20,00 por 
tripulante com direito a participar do jantar na Ilha Chico Manoel. 
O menu será lentilhada com bastante trago. 

1.2  Agradecemos, desde já, os comandantes que informarem, até as 12 
do dia anterior, sua intenção de participar e o nº de pessoas de sua 
tripulação. 

 
2.  PROGRAMA: 
Data Hora  Atividade 
25/10/2013– 6ª feira 12h Prazo para informar o VDS da intenção de 

participar e o nº de tripulantes 
26/10/2013 - sábado 10h 

10:15h 
11h 
19h 

Encerramento das inscrições 
Concentração no Veleiros do Sul  
Partida em frente ao VDS 
Jantar com atrações cruzeiristas 

27/10/2013-domingo Meio dia 
 
15h 

Churrasco por adesão onde cada participante 
leva os seus mantimentos 
Retorno livre 

 
3 PERCURSO: 
3.1 Saída do Veleiros do Sul, seguir pelo canalete e alcançar os seguintes pontos 

•••• Cruzar entre a Ponta Grossa e Pedras das Baleias.  
 

4.  APOIO E LOGISTICA 
4.1 O Clube manterá um barco de apoio para levar o material de consumo na 

Ilha. 
 

5. DESISTÊNCIAS  
5.1 Em caso de desistência ou avaria de algum iate, é obrigatória a sua 

comunicação para a organização, pessoalmente ou por terceiros, na primeira 
oportunidade possível pelos seguintes meios: 
- Canal VHF 68.  
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- Fone 3265.1733 ramal 4 com Ricardo 
- O Cruzeirista desistente pagará uma rodada de chope na primeira 
oportunidade. 
 

7. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os navegadores participam do passeio inteiramente por sua conta e risco. A 
Autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 
materiais, danos pessoais ou morte, antes, durante ou depois do evento.  

 

8. INFORMAÇÕES  
8.1 Secretaria Esportiva do Veleiros do Sul Fone: +55 51 3265.1717 ramal 4 

Email: esportiva@vds.com.br  Home page: www.vds.com.br 
Com os seguintes cruzeiristas: o MÃE José Távora, Henrique Ilha, Manoel de 
Sousa, Newton Aerts, Paulo Hennig, Cícero Hartmann. 
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AVISOS IMPORTANTES  

 
1) Documentos necessários: 

•••• Habilitação do condutor 

•••• TIE (titulo de Inscrição da Embarcação) 

•••• Seguro obrigatório 

•••• Termo de Responsabilidade 

•••• Coletes Salva vidas de acordo com a capacidade da embarcação 

•••• Não exceder a lotação da embarcação 

2) Velocidade máxima 22 NÓS – 40 KM/H 

3) CUIDADO o passeio será composto por veleiros, motos-aquáticas e lanchas 

4) Mantenha uma distância segura das embarcações tanto ao lado como a frente 

5) Distância aproximada: 

VDS/Ilha Chico Manoel 12,5 MN  

O barco Líder: Levará uma bandeira do Veleiros do Sul  

As Moto-aquáticas seguirão primeiro, logo atrás do líder e são proibidos de 

cruzar ou saltar as marolas das lanchas e outros jets. 

6)  Será obrigatório o uso da pulseira do evento para identificar os participantes. 

7) Contatos e informações com o MÃE ou VHF canal 68 

 

Um ótimo passeio a todos! 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
Dados da embarcação: 
Nome do Barco: 
 
 
Clube de 
origem:___________________ 

(   )Veleiro 
(  ) lancha    
(  ) Moto-aquática 
(. )outro ________ 

Tamanho em pés: 
 
 
 

 
Dados do Comandante 
Nome completo: 
 
Endereço: 
  
Fone: Celular: 

 
Email: 

Registro da Carteira de Habilitação do condutor na Marinha do Brasil Nº_____________ 
(  ) Motonauta (  ) Arrais Amador   (  ) Mestre Amador   (  ) Capitão Amador    
(  ) Outro: _____________ 
 
Nomes dos Tripulantes: 
2  

 
3  

4  
 

5  

6  
 

7  

8  
 

9  

 
Declaro conhecer e respeitar todos os regulamentos e instruções que regem este evento, 
bem como, responsabilizo-me pela integridade da tripulação e pelo iate sob meu comando. 
Os navegadores participam do passeio inteiramente por sua conta e risco. A Autoridade 
organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, danos pessoais 
ou morte, antes, durante ou depois do evento.  
 
 

Porto Alegre, _____ de _____________________ de 2013. 
 
 
 

_________________________ 
Assinatura do Comandante 


