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Regata de Março/2014 - Regata Quatenus
No dia 22 de Março de 2014, foi realizada a segunda regata valida para o Ranking da Federação
Norte Catarinense de veleiros de Oceano, classe Oceano.
Sábado de sol com ventos oscilando entre 6 a 11 nós, o tiro de largada foi dado nas proximidades
da localidade de Laranjeiras na Baia da Babitonga, coordenadas aproximadas de S 26°16'17.1’’
W048°41’09.4’’
Conforme a programação a regata foi de percurso, sendo colocado uma boia nas proximidades
do canal de acesso ao Capri Iate Clube, devendo os veleiros contornarem esta boia deixando-a
por bombordo e retornando com percurso livre ao ponto de partida, perfazendo no final um
percurso de aproximadamente 16 milhas náuticas.
Nesta regata tivemos uma novidade, que foi a inclusão de uma nova classe de veleiros, a
chamada Bico de Proa. Na classe Bico de Proa podem participar quaisquer veleiro que não tenha
medição de raiting, com exceção de barcos que já tenham participado de alguma etapa valida
para o ranking 2014 em alguma das classes em disputa. Esta classe foi criada com a intenção de
trazer de volta a raia aqueles comandantes que pretendem muito mais se divertir com uma
deliciosa velejada com os amigos, sem a tensão comum quando se esta disputando uma regata
com pontos validos para o ranking anual da classe. Também são bem vindos a esta classe
barcos que não tem medição oficial de raiting, eventualmente possuem alguma deficiência que os
impeça de competir. Não se faz distinção entre barcos novos ou velhos, quem chegar na frente
leva o troféu do dia.
O objetivo da criação da classe Bico de Proa foi plenamente alcançado, com a participação de 4
barcos nesta classe, sendo os barcos participantes o Prósper; Hirondele, Moleque e o Comparsa.
Veleiro Hiroldele, classe Bico
de Proa.
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As demais classes participantes da regata foram os veleiros:
Classe regata – Azurro; Paranoya; Makika; Mandinga; Krakem e o veleiro Katna que nesta regata trocou a
classe ORC pela regata, incorporando a tripulação do veleiro Zuriel que tradicionalmente corria pela classe
A.
Classe A – Jacopo e Fascínio e
Classe ORC – Bicho Grilo.
Ao todo tivemos a participação de 14 veleiros, ficando a classificação final desta etapa da seguinte forma:

A Grande Novidade nesta regata foi nosso apoiador, a
empresa Quatenus – Rastreamento Inteligente.
A Quatenus Rastreamento Inteligente, esta presente na
África, Europa e Ásia, esta agora no Brasil com sede em
Joinville, e oferece uma gama de produtos capaz de
atender pessoa física e jurídica, rastreando embarcações,
carros e motos. Você pode ter total controle e gestão de seus bens, seja para um veículo ou para a frota
de sua empresa, a Quatenus trabalha para lhe atender sete dias da semana e com cobertura nacional.
Conheça os benefícios em gerir seus bens e perceba que esse é um investimento indispensável, capaz de
lhe proporcionar segurança e redução de custos.
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Antes da partida da regata, com a ajuda de um barco de apoio, gentilmente oferecido pelo nosso estimado
Günter Weber, que transportou a equipe da Quatenus até a raia da regata, foram distribuídos rastreadores
por satélite que seguiram junto as embarcações. Em tempo real as embarcações foram rastreadas, e ao
final da regata, no quioske do JIC, os resultados do rastreamento foram apresentados a todos os
participantes que la estiveram e após foi oferecido pelo apoiador um excelente risoto de frutos do mar.
Na imagem abaixo podemos visualizar o trajeto do veleiro Mandinga, do comandante Henrique Gomes
rastreado por satélite através de um dos rastreadores fornecido pela empresa Quatenus. Acompanhamos
todo o trajetpo do veleiro durante a regata, seu retorno ao porto de origem, no Cubatão e seu trajto via
terrestre em direção ao JIC afim de participar da confraternização.

Maiores
detalhes
poderão
ser
https://www.facebook.com/quatenusonline .
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