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XXXVI CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE 2008 
CLASSE OPTIMIST 

15, 16, 20, 21, 22 e 23 de novembro de 2008 
 

Autoridade Organizadora: Clube Naval Charitas - Niterói – RJ 

 
1. LOCAL 
O Campeonato Estadual da Classe Optimist 2008, será disputado de 15 à 23 de novembro de 2008, com sede no 
Clube Naval Charitas, em Niterói, RJ. 
 
2. AUTORIDADE ORGANIZADORA 
O Evento será organizado pelo Clube Naval Charitas, em colaboração com a Coordenação Estadual da Classe 
Optimist (CEOPT-RJ) e apoio da Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro e da Confederação Brasileira de 
Vela e Motor. 
 
3. REGRAS 

3.1. O Evento será disputado sobre as seguintes regras: 
a) Regras Internacionais para Regatas a Vela da ISAF 2005-2008 (RRV); 
b) Regras e regulamentos da IODA (RC); 
c) Este Aviso de Regata (AR); 
d) As Instruções de Regata (IR) e suas alterações e complementos; 
e) As Instruções de Regata Complementares (IRC) e suas alterações e complementos; 

3.2. As prescrições da FEVERJ e da CBVM serão aplicadas. 
3.3. O Evento será considerado categoria C, de acordo com o regulamento 20 da ISAF; Todos os 

competidores poderão ser obrigados a exibir propaganda dos patrocinadores do evento, em ambos os 
lados do casco, junto à proa, de acordo com o regulamento 20.3(d) (i). 

3.4. As Instruções de Regata (IR) e as Instruções de Regata Complementares (IRC) estarão disponíveis por 
ocasião das inscrições. 

3.5. Os barcos deverão obrigatoriamente exibir uma bandeira vermelha de acordo com a segunda sentença 
da RRV 61.1(a). (Alteração da RRV 61.1(a) (2)). 

3.6. Um barco obrigado a exibir uma bandeira deverá fazê-lo enquanto estiver em regata e deverá informar à 
Comissão de Regatas na linha de chegada, assim que chegar, o numeral do(s) barco(s) sendo 
protestado(s). (Alteração da RRV 61.1(a), terceira sentença). 

 
4. ELEGIBILIDADE 

4.1. Os Competidores deverão atender ao código de elegibilidade da ISAF, Regulamento 19 e com as 
condições para participação nos Campeonatos Estaduais da CEOPT-RJ; 

4.2. Os Competidores deverão estar em dia com suas obrigações junto a FEVERJ, CEOPT-RJ e ABCO; 
4.3. Os competidores de fora do Estado do RJ deverão estar em dia com suas obrigações para com sua 

Federação e Coordenação estadual de origem e com a ABCO. 
4.4. Serão elegíveis apenas os barcos que estiverem com seu certificado de medição válido. 

 
5. FORMATO DO CAMPEONATO 

5.1. O Campeonato Estadual da classe Optimist é composto por dois eventos: 
a) O Campeonato Estadual Individual da Classe Optimist (CEI); 
b) O Campeonato Estadual da Classe Optimist por Equipes 2008 (CEE); 

5.2. Para o CEI a flotilha será dividida em grupos, com aproximadamente o mesmo número de velejadores 
cada um. Cada grupo enfrentará os demais no mínimo uma vez e no máximo 4. 

5.3. No CEI, Não mais de 4 regatas serão disputadas em um mesmo dia. 
5.4. No CEE, conforme estipulado pela CEOPT-RJ, serão 12 equipes, com 5 velejadores cada (sendo um 

reserva), alocadas por clube da seguinte maneira: ICRJ - 4 equipes; CNC - 3 equipes; ICB - 2 equipes; 
RYC - 1 equipe; CNP - 1 equipe; CC - 1 equipe. 

5.5. O formato de disputa do CEE será descrito nas IRC. 
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6. PROGRAMAÇÃO 
DATA ATIVIDADE 

Sábado, 8 de novembro Medição, Inscrições (Barcos do RJ); 
Domingo, 9 de novembro Medição, Inscrições (Barcos do RJ) 
Sábado, 15 de novembro Medição, Inscrição, Abertura e Regata Treino. (Pendências do RJ) 
Domingo, 16 de novembro Regatas do CEE Entrega de prêmios do CEE. 
Quinta-feira, 20 de novembro Medição (Barcos de outros estados), Regatas do CEI. 
Sexta-feira, 21 de novembro Regatas do CEI. 
Sábado, 22 de novembro Regatas do CEI. 
Domingo, 23 de novembro Regatas do CEI, Entrega de prêmios CEI. 
 
7. PONTUAÇÃO 

7.1. Para o CEI, a série será constituída por um total de 12 regatas, das quais, ao menos 6, devem ser 
completadas para validar o campeonato. 

7.2. Cada regata entre dois grupos será computada como uma regata onde todos os competidores destes 
dois grupos tomaram parte. De acordo com a RRV A4.2 será considerado como “número de 
competidores inscritos na série” o número máximo de competidores após se agrupar os dois grupos mais 
numerosos. Serão consideradas apenas as regatas onde todos os grupos tenham participado. 

7.3. A pontuação de cada competidor será a soma de todos os seus resultados, em todas as regatas, exceto 
que, quando 12 regatas tiverem sido completadas seu pior resultado deverá ser excluído. 

7.4. A pontuação para o CEE será de acordo como descrito nas IRC. 
 
8. SEGURANÇA 

8.1. Os seguintes itens são obrigatórios e a inexistência de cada um deles acarretará na perda de 5 pontos 
em todas as regatas do dia onde o fato for observado: 
a) Todos os competidores deverão vestir coletes salva-vidas do instante em que forem para a água, até 

após terem retornado para terra. Se o colete salva-vidas for do tipo inflável, este devera estar inflado 
durante todo este período. Isto altera a RRV 40; 

b) Cada barco deverá ter abordo um remo preso ao casco por um cabo ou elástico. (RC 4.3.c). A 
superfície da pá deste remo deverá ter no mínimo 0.025 m2; 

c) Cada competidor deverá portar um apito preso ao colete salva-vidas (RC 4.2.a); 
 
9. BARCOS DE APOIO 

9.1. Barcos de apoio poderão ser usados sob as seguintes condições: 
a) Cada barco de apoio deverá usar uma bandeira de identificação fornecida pela organização; 
b) Os barcos de apoio deverão ser registrados na secretaria do evento, onde poderão retirar sua 

bandeira de identificação. 
 
10. MEDIÇÃO 

10.1. Cada barco deve apresentar seu certificado de medição válido. Além disso, haverá medição antes do 
evento da mastreação, vela, leme, bolina e casco além de vistoria dos itens de segurança; 

10.2. Durante o evento poderá haver inspeção de medição dos itens da regra da classe dentro d’água. Deve-
se estar atento a todos os itens, pois serão rigorosamente verificados; 

10.3. Cada item de medição e segurança inspecionado e que não estiver de acordo com as regras será 
punido com 5 pontos, isso altera as regras 35 e A4; 

10.4. Competidores poderão somente usar um casco, uma bolina, um leme (com cana e extensão), um 
mastro, uma retranca, uma espicha e uma vela durante o campeonato. Essas partes do equipamento 
serão medidas conforme os regulamentos de medição, e aprovados de forma a estar de acordo com as 
Regras da Classe e do Comitê de Medição; 

10.5. A substituição de um equipamento danificado poderá ser feito desde que: 
• O equipamento danificado tenha sido checado pelo Comitê de Medição. 
• O equipamento substituído seja apresentado para medição ao Comitê de Medição após as regatas 

do dia. 
• Tal substituição deverá ser aprovada pela Comissão de Regatas. 

10.6. Competidores somente poderão participar do campeonato em barcos corretamente registrados no seu 
país de origem devendo usar o numeral da vela correspondente àquela embarcação. Excetuam-se a 
essa disposição os competidores que comprovadamente usarem barcos alugados e deverão usar o 
seu numeral oficial. 
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10.7. Os barcos e equipamentos serão medidos de acordo com a programação abaixo: 
Dia 08/11, das 09:00 às 13:00 Horas  - Barcos e equipamentos dos clubes: CNC e Projeto Grael; 
Dia 08/11, das 14:00 às 18:00 Horas  - Barcos e equipamentos dos clubes: ICB, RYC e ICI; 
Dia 09/11, das 09:00 às 13:00 Horas  - Barcos e equipamentos dos clubes: ICAB, BVC, CC e CNP; 
Dia 09/11, das 14:00 às 18:00 Horas  - Barcos e equipamentos dos clubes: ICRJ e outros clubes; 
Dia 19/11, das 09:00 às 13:00 Horas  - Barcos e equipamentos de SP e DF; 
Dia 19/11, das 14:00 às 18:00 Horas  - Barcos e equipamentos de SC, ES e outros estados. 

 
11. RESPONSABILIDADE 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 04, decisão de competir. A 
Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte 
relacionados diretamente com a série de regatas e seus antecedentes, durante ou depois de completado o evento. 
 
12. INSCRIÇÃO 

12.1. As inscrições deverão ser feitas utilizando-se o formulário oficial, em anexo, segundo as condições 
abaixo: 

a) Os formulários de inscrição deverão ser entregues até às 18:00 horas do dia 14/11 na secretaria do 
evento, juntamente com os seguintes documentos: 
• Comprovante do pagamento da taxa de inscrição; 
• Comprovante de que está em dia com a FEVERJ, ou sua federação de origem; 
• Comprovante de que está em dia com a CEOPT-RJ, ou sua coordenação estadual de origem; 
• Comprovante de que está em dia com a ABCO, ou sua federação de origem; 
• Autorização assinada por pai ou responsável. 
• Cópia de RG ou Certidão de nascimento 
• Cópia da carteira ou contrato de plano de saúde (Recomendado, não obrigatório) 

12.2. Até 9/11, a taxa de inscrição é de R$ 120,00 (cento e vinte Reais) e poderá ser paga na secretaria do 
campeonato ou através de depósito bancário no Unibanco, agência 0325, conta corrente 824112-8, 
em nome do Clube Naval Departamento Náutico, CNPJ: 33.868.654/0004-33. 

12.3. Após 9/11, a taxa de inscrição será de R$ 180,00 (cento e oitenta Reais) e só poderá ser paga na 
secretaria do evento. 

 
13. PREMIAÇÃO 

13.1. No CEI, serão premiados os 5 primeiros colocados na classificação geral veteranos, os 5 primeiros 
colocados na classificação geral estreantes, os 3 primeiros colocados de fora do estado do RJ e os 3 
primeiros de cada categoria (estreantes e veteranos). 
1º ao 5º lugar geral - veteranos 
1º ao 5º lugar geral – estreantes 
1º ao 3º lugar veteranos visitante 
1º ao 3º lugar veteranos mirim 
1º ao 3º lugar veteranos infantil 
1º ao 3º lugar veteranos juvenil 
1º ao 3º lugar veteranos feminino 
1º ao 3º lugar estreantes mirim 
1º ao 3º lugar estreantes infantil 
1º ao 3º lugar estreantes juvenil 
1º ao 3º lugar estreantes feminino 

13.2. No CEE serão premiados a equipe campeã e a vice. 
 
14. ALOJAMENTO 
No Clube Naval Charitas 
O valor da estadia para o Campeonato será o da tabela abaixo: 
Apartamento suíte com ar condicionado para 4 pessoas (2 beliches): 
R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por pessoa no quarto individual; 
R$ 70,00 (setenta reais) para 2 pessoas ou R$ 32,50 por pessoa para ocupação dupla; 
R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) para 3 pessoas ou R$ 26,67 por pessoa para ocupação tripla; 
R$ 95,00 (noventa e cinco reais) para 4 pessoas ou R$ 22,50 por pessoa para ocupação quádrupla 
O valor da estadia inclui o café da manhã, estilo buffet, servido no restaurante do Clube, roupa de cama e banho. 
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Alojamento Velejador: 
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) onde esta incluído o café da manhã, estilo buffet, mais sem roupa de cama e banho. 
Os pedidos devem ser enviados até 14/11 (data limite) para o fax (21) 2109-8199 ou para o e-mail 
cas@cncharitas.com.br com copia para nautica@cncharitas.com.br. O atendimento aos pedidos será feito pela 
ordem de recebimento e o CNC informará aos solicitantes a distribuição das vagas solicitadas. 
O pagamento da estadia deverá ser feito antecipadamente, através depósito em conta corrente no Unibanco, 
agência 0325, conta corrente 824112-8, em nome do Clube Naval Departamento Náutico, CNPJ: 
33.868.654/0004-33. Cópia do recibo de depósito deverá ser enviada pelo fax (21) 2109-8199 ou enviar 
informação do pagamento pelo e-mail cas@cncharitas.com.br com copia para nautica@cncharitas.com.br. 
 
15. MISCELÂNIA 
Cada flotilha deverá trazer a(s) bandeira(s) de seu(s) clube(s) para que seja(m) içadas no mastro principal do 
clube durante o evento. 
 
16. INFORMAÇÕES 
Para maiores informações entrar em contato com: 
Clube Naval Charitas - Diretoria de Vela - Av. Carlos Ermelindo Marins, 68 – Charitas – Niterói - RJ. 
Secretaria Náutica: Sra. Deisi ou Henrique 
Telefones: (21) 2109-8125 / 8126 
Fax: (21) 2109-8199 
e-mail: nautica@cncharitas.com.br 
Site: www.cncharitas.com.br/estadual_optimist_2008.html 


