
IATE CLUBE BRASILEIRO 

 

1º AVISO DE REGATA 
 

6 horas da ENSEADA de SÃO FRANCISCO 

Classe Laser(STD., RADIAL e 4.7) e Dingue 

30 de AGOSTO de 2009 
 

ORGANIZAÇÃO:  Iate Clube Brasileiro 

 

REGRAS: 

A Regata será disputada sob as seguintes Regras: 

a)  Regras Internacionais de Regata a Vela da I.S.A.F. 2005/2008; 

b)  Determinações da F.B.V.M. e F.E.V.E.R J.; 

c)  Regras da Classe; 

d)  Instruções de Regata, incluído as alterações feitas pela Comissão de Regatas ou pela Comissão de Protestos. 

1.2 A Regata é classificada como categoria “C” de acordo com o Código de Propaganda da ISAF Regulamento 20 

Apêndice 1, seção 2. 

 

ELEGIBILIDADE: 

São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o código de elegibilidade da ISAF, Regulamento 21 do 

Apêndice 2 da seção 2 e regulamentação da Classe. As tripulações deverão ser formadas por 2 ou 4 

tripulantes. 

 

INSCRIÇÕES: 

Os barcos e competidores elegíveis poderão ser inscritos preenchendo o formulário de inscrição e entregando-o 

na Secretaria de Vela do ICB até às 09:00 do dia 30 de Agosto de 2009, mediante a taxa de inscrição de R$ 

20,00 ( Vinte Reais) por tripulante. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 Dia 30/08  09:30  Reunião de comandantes 

                           09:55  Início da sinalização de partida 

    16:00  Término 

    18:00  Cerimônia de Premiação 

Obs.: Durante a Regata será servido periodicamente cachorro quente e refrigerantes aos participantes que 

estiverem usando a pulseira de identificação. 

 

PERCURSO: 

Triangular na Enseada de São Francisco, iniciando e terminando cada volta do percurso no cais do ICB, onde 

haverá a troca de tripulação. 

 

RESPONSABILIDADE: 

A decisão de participar ou não da regata, será de exclusiva responsabilidade dos participantes. A organização da 

regata ou qualquer outra pessoa ou entidade envolvida na organização não se responsabilizam por qualquer 

lesão(inclusive morte), danos ou extravios materiais ou pessoais, perda ou reivindicação sustentada por 

competidores ou qualquer um relacionado com um competidor antes, durante ou depois da regata. 


