
REGATA
BENJAMIN SODRÉ JR.

10 de julho de 2010 

CLASSE J24
Iate Clube do Rio de Janeiro

AVISO DE REGATA
1. REGRAS:
A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das Regras de  
Regata a Vela. 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
2.1 A Regata será aberta a todos os barcos da classe J24.
2.2 Os barcos elegíveis deverão se inscrever na Secretaria do Evento SEM APROVAÇÃO DA 
CP (POR MOTIVO JUSTIFICADO OU CASOS ESPECIAIS até às 12:00 do dia 10 de julho de 
2010.
2.3 O evento só será válido se tiver um mínimo de 3 (três) barcos inscritos.

3. TAXAS: Não haverá taxa de inscrição:

4. PROGRAMAÇÃO:
4.1      Registro:

Sábado, 10/07 09:00h ás 12:00h
4.2 Dias de Competição:

Data
Sábado, 10/07 Regata

4.3 O horário programado para o sinal de atenção da regata é às 12:30h.
4.4 Não será dada nenhuma partida após as 16:00h.

5. INSTRUÇÕES DE REGATA:  Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da  
abertura das inscrições.

6. LOCAL: A área de regata será na Baia de Guanabara e proximidades - Rio de Janeiro.

7. PERCURSOS: Os Percursos a serem seguidos serão descritos nas Instruções de Regata.

8. PRÊMIO: Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados da classificação geral. "A 
autorização para entrada no ICRJ para parentes diretos e conjuge, como convidados dos 
velejadores para a cerimônia de entrega de prêmios, deverá ser informada à Diretoria de 
Vela no ato da incrição, por fax ou e-mail, com pelo menos 24 horas de antecedência  
para disponibilidade da mesma na portaria social do Clube." 

9. 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.
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