
 

 

REGATA DE EQUIPE 
V & M DO BRASIL 

 

19 de julho de 2008 
 

Classe Optimist (Veterano) 
 

IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO 
 

AVISO DE REGATA 
 

1. REGRAS: Serão utilizadas as Regras de Regatas a Vela - Apêndice D (ISAF).  
 

2. PROPAGANDA:  A propaganda será restrita a categoria C. 
 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
3.1 A Regata será composta por 12 equipes que representarão seus Clubes, como estabelecido pela Coordenadoria 
Estadual da Classe Optimist. O número de equipes elegíveis por Clube está relacionado abaixo: 
 
Iate Clube do Rio de Janeiro – 4 Equipes. 
Clube Naval Charitas – 3 Equipes. 
Clube Naval Piraquê – 1 Equipe. 
Clube dos Caiçaras – 1 Equipe. 
Rio Yatch Club – 1 Equipe. 
Iate Clube Brasileiro – 2 Equipes. 
 
A confirmação da participação das equipes de cada Clube deve ser feita até as 1800h do dia 10/07/2008. Caso o Clube 
não confirme a participação de sua(s) equipe(s), a(s) vaga(a) será(ão) distribuída(s) para o(s) Clube(s) que 
demonstrar(em) interesse. Em caso de mais de um Clube interessado, a(s) vaga(s) em questão será(ao) sorteadas. O 
sorteio será feito no dia 12/07/2008 ás 1100h, na Diretoria de Vela do Iate Clube do Rio de Janeiro. 
 

3.2 As equipes elegíveis deverão se inscrever na Secretaria do Evento até às 1800h do dia 16 de julho de 2008. 
 

4. TAXAS: Não haverá taxa de inscrição. 
 

5. PROGRAMAÇÃO: 
5.1       Reunião de participantes: 

Sábado, 19/07  09:00h 
 

5.2 Dia da Competição: 
Sábado, 19/07  Regatas 

                

  5.3  O horário programado para o sinal de atenção da 1a regata do dia é às 10:00h.. 
 

5.4  Não será dada nenhuma partida após as 17:30h. 
 
 



 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 
 
6.1- FORMATO DA COMPETIÇÃO: 
Serão formados 2 grupos de 6 equipes cada. Todas as equipes competirão uma vez contra cada equipe do seu grupo. As 2 
equipes com mais vitórias em cada grupo passarão para a segunda fase (semi-final). Os vencedores das regatas semi-finais 
disputarão a regatas final. Os perdedores das regatas semi-finais disputarão a terceira colocação. 
 
A organização cederá 24 barcos da Classe Optimist Lange completos incluindo: leme, bolina,  mastreação Black Gold e vela 
NorthSails. Somente os equipamentos cedidos pela organização serão permitidos. 
 
Cada velejador deve possuir baldes, colete salva-vidas e apito. 
 

7. LOCAL: A área de regata será na Baia de Guanabara - Rio de Janeiro. 
 

8. PERCURSOS: Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata. 
 

9. PONTUAÇÂO: 
De acordo com o Apêndice D 
 

10. PRÊMIOS: Serão premiadas as 03 (três) primeiras equipes. 
 

11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 
4, Decisão de Competir. A autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos 
ou morte relacionada diretamente com a série de regatas, seus antecedentes, durante ou depois de completada. 


