
   

  

 

 
 

 

  



   

  

Desafio Solar Brasil 

Instruções aos competidores 

Etapa São Francisco do Sul 

27/01 a 02/02 de 2020 

 
REALIZAÇÃO 

 

SMMASFS – Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Francisco do Sul 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

NIDES – Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social 

CNCS – Clube Náutico Cruzeiro do Sul 

Mariner Engenharia Naval 

 

SEDE 

 

CNCS – Clube Náutico Cruzeiro do Sul 

Praça Bandeira, 58 - Centro, São Francisco do Sul - SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

  

Chegada das embarcações 

 As instalações do Clube Náutico Cruzeiro do Sul estarão disponíveis para a 

chegada das embarcações a partir das 8h do dia 27/02; 

 PLANEJE BEM A SUA CHEGADA! As ruas da região do evento são 

ESTREITAS, de PARALELEPÍPEDO e com BASTANTE MOVIMENTO de 

turistas devido à alta temporada. É altamente recomendado que a equipe 

busque alternativas que facilitem o transbordo dos equipamentos do 

caminhão para o paddock; 

 As inspeções ocorrerão até as 19h do dia 29/01. TODOS OS BARCOS 

DEVEM ESTAR COM A MONTAGEM FINALIZADA ATÉ O FINAL DAS 

INSPEÇÕES. 

 

  
Imagem 1 – Área do paddock 

  



   

  

Check-in das equipes 

 O check-in das equipes deve ser feito no ato da chegada, pelo(a) 

representante/capitão da equipe, na secretaria do evento; 

 O(A) Representante da equipe deverá apresentar a identidade de 

TODOS os integrantes, e receberá 1 camiseta e 1 pulseira por 

integrante, ficando responsável pela distribuição do material para a sua 

equipe, além da colocação da pulseira (lembre-se que a pulseira servirá 

para controle de acesso ao paddock e é INTRANSFERÍVEL); 

 A secretaria do evento estará montada na lateral esquerda da área do 

paddock, próxima aos banheiros. 

 

 

Imagem 2 – Secretaria do evento  



   

  

Locomoção em São Francisco do Sul 

 O evento ocorrerá no centro histórico de São Francisco do Sul, e as equipes 

serão inteiramente responsáveis pelo deslocamento de seus integrantes e 

pontualidade nos eventos da competição; 

 São Francisco do Sul não é uma megalópole, portanto uber e semelhantes 

podem ter o funcionamento restrito; 

 Devido ao evento ocorrer durante a alta temporada, as equipes DEVEM 

CONSIDERAR O FATOR TRÂNSITO E A FALTA DE VAGAS na região do 

paddock; 

 A organização NÃO VAI ALTERAR NENHUM HORÁRIO devido a pedidos 

fundamentados nas situações descritas acima. 

  



   

  

Alimentação no paddock 

 As equipes estão liberadas para alimentar-se nos boxes, entretanto estão 

PROIBIDOS FOGAREIROS, TOSTEX, GRILL, CHURRASQUEIRAS, 

ENTRE OUTROS; 

 Os únicos eletrodomésticos permitidos nos boxes serão cafeteiras, 

chaleiras ou semelhantes; 

 É recomendado às equipes que utilizem as mesas do mercado público para 

alimentação e reuniões, ajudando na organização e limpeza do paddock.  

 

Imagem 3 – Mesas do mercado público com o paddock ao fundo (em azul) 



   

  

Trabalhos/organização nos boxes 

 Serão fornecidas uma tenda com iluminação e tomada (220 V) para cada 

embarcação inscrita; 

 As equipes estão autorizadas a trabalhar nas embarcações sem restrição 

de horário. ISTO PODE MUDAR A QUALQUER MOMENTO EM CASO DE 

EXCESSIVA DESORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES! 

 É de responsabilidade das equipes os cuidados com a limpeza e 

organização de seus boxes; 

 O Clube Náutico Cruzeiro do Sul esta gentilmente cedendo seu espaço para 

o evento. É RECOMENDADO O BOM SENSO DE TODOS OS 

PARTICIPANTES A FIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE DO DSB EM 

SÃO FRANCISCO DO SUL; 

 Os trabalhos realizados no paddock entre as 18h e 8h serão de 

responsabilidade exclusiva das equipes, sendo o(a) líder da equipe 

responsável por eventuais incidentes; 

 O controle de acesso ao paddock será feito pela equipe de segurança do 

Esporte Clube Cruzeiro do Sul, e suas normas DEVERÃO SER ACATADAS 

SEM DISCUSSÃO, sob pena de desclassificação da equipe que não 

respeitar.   



   

  

Acesso à água 

 O acesso à água só será permitido após APROVAÇÃO TOTAL, E SEM 

PENDÊNCIAS, da embarcação pela comissão de prova, sob pena de não 

participação no resto do evento; 

 A navegação das embarcações sem supervisão do apoio da competição 

(ex. testes) ficara restrita ao espaço delimitado pela organização; 

 O Clube Náutico Cruzeiro do Sul disponibilizará sua rampa de acesso à 

agua para utilização das equipes, entretanto as mesmas ficam responsáveis 

por suas carretas de encalhe, bem como o deslocamento das embarcações 

na área do paddock; 

 Os sócios do Clube Náutico Cruzeiro do Sul TERÃO PREFERÊNCIA NA 

UTILIZAÇÃO DA RAMPA, ficando as equipes responsáveis pela solicitação 

de uso da rampa com PELO MENOS 10 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA, 

evitando assim as filas de espera e atrasos; 

 A COMISSÃO DE REGATA NÃO IRÁ ADIAR AS LARGADAS PARA 

ESPERAR AS EQUIPES! PLANEJEM COM CUIDADO AS 

MOVIMENTAÇÕES DA EMBARCAÇÃO PARA EVITAR ATRASOS. 

 

 
Imagem 4 – Rampa de acesso à água  



   

  

Provas / Reunião de comandantes 

 

 Serão realizadas reuniões pilotos e comandantes nas manhãs dos dias 

de prova (30/01 a 02/02), aonde será(ão) apresentado(s) o(s) 

percurso(s) programado(s) para o dia. As reuniões ocorrerão às 8:30 e 

terão presença OBRIGATÓRIA de pelo menos um representante de 

cada equipe; 

 As equipes que eventualmente não participarem da reunião matinal NÃO 

PODERÃO PARTICIPAR DAS PROVAS DO DIA; 

 As reuniões ocorrerão no auditório do clube e terão chamada oral para 

aferir a presença das equipes; 

 As provas serão definidas em função das condições climáticas previstas. 

Se possível, serão realizadas ao menos uma prova longa (20 milhas ou 

mais), uma prova curta (até 5 milhas), uma prova de manobrabilidade e 

uma prova de velocidade. 

 As equipes poderão utilizar embarcações de apoio, desde que 

observadas as restrições de sua utilização no aviso de regata; 

 Durante as provas, O ÚNICO CANAL DE COMUNICAÇÃO entre a 

organização e as equipes será o LIANZON CENTER que contará com 

um representante da organização. TODAS AS EQUIPES DEVERÃO 

MANTER UM (e apenas um) REPRESENTANTE NO LIANZON 

CENTER AO LONGO DE TODA A PROVA; 

 Os integrantes que não estejam diretamente envolvidos com a prova 

(piloto, apoio e lianzon) estão convidados a assistir as provas ao longo 

de toda a orla do centro histórico, inclusive dos píeres público e do 

museu do mar; 

 TODAS AS EQUIPES SÃO RESPONSÁVEIS POR SEUS MEIOS DE 

COMUNIÇÃO INTERNA, E COM A EMBARCAÇÃO. A ORGANIZAÇÃO 

NÃO EMPRESTARÁ NENHUM RÁDIO PARA AS EQUIPES! 

 



   

  

 
Imagem 5 – Auditório para as reuniões 

 
Imagem 6 – Área do Lianzon Center 

 
Imagem 7 – Orla do centro histórico 


