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RREEGGAATTAA  AALLMMIIRRAANNTTEE  TTAAMMAANNDDAARRÉÉ  
 

1ª Alteração do Aviso de Regata 
14 de dezembro de 2008 

CCllaasssseess  ((OOcceeaannoo))  
 
6. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
A Regata será aberta a todos os barcos das Classes convidadas: 

• Oceano: ORC-INTERNACIONAL (IMS), ORC-CLUB, BRA-RGS A e B (Cat. 1 e 2) e CRUZEIRÃO A, B, C 
e D (Bico de Proa) e Escaler. 

Os barcos elegíveis poderão se inscrever na Secretaria do Evento até às 12:00h do dia 14 de dezembro de 2008. 
• O evento só será válido para as classes que tiverem um mínimo de 3 (três) barcos inscritos. 

 
7. PREMIAÇÃO: 

7.1. Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados de cada classe, com o mínimo de 3 (três) embarcações 
para a formação de uma classe. Com menos de 3 (três) barcos inscritos só serão premiados os 
primeiros colocados. 

7.2. A entrega de premios será no dia 14 de dezembro de 2008, às 19:00 horas, no Salão Principal do Clube. 
Serão premiados os 3 primeiros colocados de cada classe de acordo com a divisão abaixo: 

ORC-INTERNACIONAL (IMS) Geral Barcos da classe ORC-INTERNACIONAL (IMS) 
ORC-CLUB Geral Barcos da classe ORC-CLUB 
RGS-A (Cat. 1) Barcos da classe RGS com LOA >= 30 pés 
RGS-B (Cat. 2) Barcos da classe RGS com LOA < 30 pés 
CRUZEIRO-A Barcos com LOA >= 36 pés 
CRUZEIRO-B Barcos com LOA >= 31 Pés e < 36 Pés 
CRUZEIRO-C Barcos com LOA >= 20 pés e < 31 pés 
CRUZEIRO-D Barcos com LOA < 20 pés 
ESCALER Barcos Escaler 

 
8. TAXAS DE INSCRIÇÃO 
Inscrições antecipadas podem ser feitas preenchendo a ficha modelo anexa (também disponível no site 
www.cncharitas.com.br/tamandare_2009.html) ou preenchendo a ficha que se encontra no Clube Naval 
Charitas. 
Valor das Inscrições por barco: 
• A inscrição da regata será um Kilo ou litro de alimento não perecível por tripulante podendo ser entregue até 

momentos antes do sinal de atenção no barco da Comissão de Regata ou até as 12 horas do dia 14 de 
dezembro de 2008. A isenção desta taxa não impossibilitará a embarcação de correr a regata, mas o mesmo 
deixará de ajudar as pessoas carentes da Casa de Maria Magdala que assiste crianças soropositivas e ainda 
cerca de 170 famílias. 


