
  

   

COPA SAILING DE OPTIMIST
02 DE OUTUBRO DE 2010

Classe Optimist (Veterano e Estreante)
Válida para o Ranking Estadual

1. REGRAS: 

1.1 A regata será regida pelas regras, tais  como enumeradas nas definições das Regras de Regatas a Vela da ISAF  
2009/2012 e pelas Regras da Coordenação da Classe Optimist, CEOPT-RJ e ABCO.

1.2 Os barcos não serão eximidos de apresentar a bandeira vermelha, indicadora da intenção de protestar. alterando a 
regra 61.1 (a) da ISAF.

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
2.1 A Regata será aberta a todos os barcos da classe Optimist (Veterano e Estreante).
2.2 Os barcos elegíveis deverão se inscrever na Secretaria do Evento até às 12:00h do dia 02/10/2010 ou por email para  
ryc@ar.microlink.com.br  ou por FAX:2610.5811

3. TAXAS: Não haverá taxa de inscrição.

4. PROGRAMAÇÃO: Sábado 02/10 – Registro de 09:00h às 12:00h, 
– 14:00h - 2 regatas (Veteranos e Estreantes)
– Entrega de Prêmios em data a ser divulgada.

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

6. LOCAL: A área de regata será a Enseada de São Francisco e se necessário podendo ser utilizada a raia da Praia de 
Icarai, Niterói.

7. PERCURSOS: Será utilizado o percurso trapezoidal.

8. SISTEMA DE PUNIÇÃO: Será aplicado o Apêndice P.

9.0PONTUAÇÂO:
9.1 É requerido que 1 (uma) regata seja completada para que se a COPA seja validada; 
9.2 A pontuação do barco na COPA será o SOMATÓRIO DAS DUAS REGATAS. Sem descartes.

10. BARCOS DE APOIO:  Todos os barcos de apoio deverão permanecer fora da área de regata durante o Sinal de 
Atenção da Primeira regata até que o ultimo barco cruze a linha. 

111. SEGURANÇA: 

11.1 Todo barco tem que  ter  a bordo um remo, preso ao barco.  Todo Competidor  terá que ter um apito  
amarrado ao colete salva-vidas.
11.2 Sempre que estiver na água deverá usar um colete auxiliar  de flutuação pessoal,  adequado ao peso e 
tamanho do velejador. Uma roupa de borracha ou impermeável não é um equipamento de flutuação pessoal.

12. PRÊMIAÇÃO: 
1º, 2º e 3º lugares da categoria veterano (Geral) 
1º, 2º e 3º lugares da categoria estreante (Geral) 
1º lugar da categoria veterano juvenil 
1º lugar da categoria veterano infantil 
1º lugar da categoria veterano mirim 
1º lugar da categoria veterano feminino 
1º lugar da categoria estreante juvenil 
1º lugar da categoria estreante infantil 
1º lugar da categoria estreante mirim 
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1º lugar da categoria estreante feminino 
As categorias mirim, infantil e juvenil serão disputadas por meninos e meninas, indistintamente. 

A Premiação ocorrerá em data a ser divulgada.

13. 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. 



     

COPA SAILING DE OPTIMIST
02 DE OUTUBRO DE 2010

Classe Optimist (Veterano e Estreante)
Válida para o Ranking Estadual

FICHA DE INSCRIÇÃO

FLOTILHA __________________________________________ CLUBE _____________________

TÉCNICO ______________________________________________________________________

CAPITÃO DE FLOTILHA ___________________________________________________________

TELEFONE _____________________   EMAIL _________________________________________ 

VELEJADOR CATEGORIA NUMERAL

ryc@ar.microlink.com.br

FAX: 2610.5811
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