
     
 

AVISO DE REGATA 

 

“  I COPA FLOTILHA  ALÔ  ÁGUA ” 

 

Classe Optimist –  Categorias Veterano e Estreante 

 

REGATA VÁLIDA PARA RANKING ESTADUAL DA CLASSE OPTIMIST 

 

29 e 30 de AGOSTO de 2009 

 

LAGOA RODRIGO DE FREITAS 

 
 

 

ORGANIZAÇÃO: Clube Naval Piraquê (CNP) 
Av. Borges de Medeiros 2.364. Lagoa. 

Telefones: 3077-6027/3077-6052. 

Fax: 3077-6088 

E-mail: secvden@piraque.org.br 

 

 
 

1.0 - REGRAS: a regata  será disputada sob as seguintes Regras e Regulamentos: 

a) Regras Internacionais à vela da ISAF (2009/2011); 
b) Determinações da FBVM/FEVERJ; e 
c) Regras da Classe Optimist. 

2.0 - ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:  
2.1 - A regata será aberta a todos tripulantes elegíveis das categorias Veterano e 
Estreante da Classe Optimist. 

mailto:secvden@piraque.org.br


2.2 - A inscrição é obrigatória e deverá ser realizada no período de 09:00 às 13:00 hs, do 
dia 29 de agosto de 2009, na Secretaria Náutica do Clube Naval Piraquê utilizando o 
formulário de inscrição.    

3.0 – TAXAS: não haverá taxa de inscrição.  

4.0 - PROGRAMAÇÃO: 
Sábado 29/08 09:00 às 13:00 h Inscrições 

Sábado 29/08 13:15 h Reunião de timoneiros  

Sábado 29/08 14:00 h Inicio da sinalização de partida  

Domingo 30/08 13:00 h Inicio da sinalização de partida 

Domingo 30/08 18:00 h Cerimônia de entrega de prêmios   

4.1- Número de regatas programadas: está programada uma série de 04 (quatro) 

regatas, sendo no máximo 02 regatas por dia.   

4.2  Não será dada nenhuma partida após às 16:30 horas de cada dia.  

5.0 - INSTRUÇÕES DE REGATA: estarão à disposição dos velejadores no ato da 

inscrição. 

6.0 –  LOCAL: a área da regata será na raia da lagoa Rodrigo de Freitas. 

7.0 – PERCURSOS: constarão da instrução de regata. 

8.0 - PONTUAÇÃO: é requerido que seja completada pelo menos 01 (uma) regata para 

validar a série. Não haverá descarte. 

9.0 – PREMIAÇÃO: 
VETERANO JUVENIL 1º, 2º e 3º lugares 

VETERANO INFANTIL 1º, 2º e 3º lugares 

VETERANO MIRIM 1º, 2º e 3º lugares 

VETERANO FEMININO 1º, 2º e 3º lugares 

ESTREANTE  1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares 

ESCOLA DE VELA DO CNP 1º, 2º e 3º lugares 

10.0 – ISENCAO DE RESPONSABILIDADE: os competidores participam desta série de 

regatas  a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir. A decisão de participar 
da “ I Copa Flotilha Alô Água”, será de exclusiva responsabilidade dos participantes e dos 
seus responsáveis. A entidade 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. 

11.0 – PERMANÊNCIA DE BARCOS: as flotilhas que desejarem manter seus barcos 

no Piraquê durante esta Copa deverão informar por e-mail à secretaria náutica do clube 
até o dia 25/08/09 informando: a data de chegada e número de participantes. Todos os 
barcos deverão ser retirados do clube até as 17:00 hs do dia 31/08/09. 
 

À Comissão Organizadora 


