
 

 

 

CAMPEONATO ESTADUAL DE EQUIPES 

25 e 26 de outubro de 2008 
 
 

 

Organização:  
Clube dos Caiçaras e Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro 

 

 
AVISO DE REGATA 

 

01. REGRAS:  
1.1 A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das Regras de Regata a Vela. 
1.2 Será aplicado o apêndice D. 
1.3 Será aplicado a regra alternativa de arbitragem D 2.3(a) - Procedimento de protesto com bandeira única.  
1.4 As regras da classe Dingue  não se aplicam. 

 

02. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
2.1 Cada clube filiado a FEVERJ poderá inscrever até 2 (duas) equipes. As equipes serão formadas por 2 (dois) 

velejadores que competirão sozinhos em cada barco. 
2.2 Os clubes poderão inscrever as suas equipes na FEVERJ até a data de 30 de setembro de 2008, que serão 

confirmadas pela FEVERJ até a data de 07 de outubro de 2008. 
 

03. PROGRAMAÇÃO: 
3.1   Dias de competição 

sábado – 25/10 
10:00 Reunião de Velejadores 
11:00 Início das Regatas de Equipe  
domingo – 26/10 Data reserva 

 

04. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, às 09:00 h do dia 24/10/2008. 
 

05. LOCAL: Raia da Lagoa Rodrigo de Freitas – Clube dos Caiçaras. 
 

06. PERCURSOS E FORMATO DA COMPETIÇÃO: Os percursos a serem seguidos e o formato da competição 
serão incluídos nas Instruções de Regata. 

 

07. PONTUAÇÂO: De acordo com o Apêndice D. 
 

08. PRÊMIOS: Serão premiadas as três primeiras equipes. 
 

09. 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 relacionados diretamente com a série de regatas, seus antecedentes, durante ou 
depois de completada. 

 

10. BARCOS E EQUIPAMENTOS: Serão fornecidos barcos da classe Dingue completos. Qualquer dano ou avaria 
será responsabilidade do clube que inscreveu a equipe responsável pelo dano.  


