
  
 
 
 
 

3º Campeonato Brasileiro da Classe Velamar 22 
12 a 15 de novembro de 2010 

Rio Yacht Clube 
Niterói - RJ 

 

1° AVISO DE REGATA 
 

1. REGRAS 

1.1. O campeonato será regido como definidas nas Regras de Regata a Vela 

2009-2012 (RRV) e nas regras da Classe Velamar 22, exceto as regras 

da Classe Velamar 22 que serão alteradas: 

1.1.1. A tripulação deverá ter no máximo 4 (quatro) tripulantes. 

1.1.2. Será obrigatório levar a bordo os itens mínimos obrigatórios 

conforme aprovado em Assembléia da AFCV22 

1.2. A Autoridade Organizadora é o Rio Yacht Clube (RYC) conjuntamente 

com a Associação Fluminense da Classe Velamar 22 (AFCV22). 

2. PROPAGANDA E NUMERAÇÃO NA PROA 

Este evento é classificado como Categoria C, RRV Apêndice 1, Regulamento 

20 da ISAF. 

Os barcos podem ser solicitados a dispor propaganda e numeração, 

escolhidos e fornecidos, pela Autoridade Organizadora. 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1. A regata será aberta a todos os barcos da classe Velamar 22 que 

estiverem em dia com suas obrigações com a AFCV22 e as respectivas 

federações. 

3.2. As inscrições deverão ser feitas até o dia 10 de novembro de 2010, no 

formulário anexo, através do email ryc@ar.microlink.com.br  

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do Prazo. 

4. TAXAS: 

4.1. A taxa de inscrição será definida até 15 de outubro de 2010 

4.2. A taxa de inscrição inclui a participação no campeonato e convite para 

todos os eventos sociais para todos os tripulantes inscritos, com um 

acompanhante por tripulante. 
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5. PROGRAMA 

5.1. Inscrições 

Até dia 10/11, conforme item 3.2 deste Aviso de Regatas 

5.2. Registro 

Sábado, 13/11 09:00 às 12:00h 

5.3. Dias de Competição 

 Sábado, 13/11 13:00h  Regatas 

 Domingo, 14/11 10:00h Regatas 

 Segunda, 15/11 10:00h Regatas 

5.4. Número de regatas programadas 

 08 regatas - máximo três regatas por dia.  

5.5. Não haverá sinal de atenção após as 16:30 do dia 15/11 

6. MEDIÇÕES 

6.1. Cada timoneiro deve ser responsável pelo seu barco, e por este estar de 

acordo com os regulamentos da classe. 

7. INSTRUÇÕES DE REGATA 

7.1. As Instruções de Regata serão entregues aos responsáveis pelas 

embarcações, no momento do registro, e também estarão disponíveis 

nos sites http://www.ryc.esp.br e http://www.velamar22.com 

8. ÁREA DE REGATAS 

8.1. As regatas acontecerão nas imediações da Baia de Guanabara. 

9. PERCURSOS 

9.1. Os percursos serão especificados nas Instruções de Regata. 

10. PONTUAÇÃO: 

10.1. Será utilizado o Sistema Linear de pontuação, de acordo com a RRV, 

apêndice A4.1, modificado como segue:  

http://www.ryc.esp.br
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10.2. É requerido que 4 (quatro) regatas sejam completadas para que se 

constitua a série, e a pontuação do barco na série será a soma de suas 

pontuações em cada regata. 

10.3. Quando 5 (cinco) ou mais regatas tiverem sido completadas, a 

pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações em cada 

regata, excluindo-se seu pior resultado. 

11. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO 

Um barco não poderá fazer transmissões por rádio enquanto estiver em 

regata, nem receber comunicações não disponíveis para todos os barcos. Esta 

restrição se aplica também a telefones móveis. Regra 41 das Regras de 

Regata a Vela ISAF 2009-2012 

12. PRÊMIOS 

Serão premiados os 3 primeiros na Classificação Geral, podendo haver 

algumas Premiações diferenciadas, a serem oportunamente divulgadas, a 

critério da Comissão Organizadora. 

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 e seus antecedentes, durante ou depois de 

completado o evento. 

14. MAIS INFORMAÇÕES 

Para maiores informações entrar em contato com: 

Tel.: +55 21 2610 5810 

Tel/Fax: +55 21 2610 5811 

e-mail: ryc@ar.microlink.com.br 

ou sites: http://www.ryc.esp.br e http://www.velamar22.com
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome do 
Barco:  Numeral:  

Federação  Clube  

Timoneiro:  

Endereço:  

Cidade/Estado:  CEP:  

Telefone:  Email:  

    

Tripulante:  

Tripulante:  

Tripulante:  

Qtd. camisetas 
(Máx 4) M G GG 

 

 

Declaração: 

Declaro conhecer as regras de regata da ISAF, principalmente as regras fundamentais, as 

determinações da CBVM, o regulamento técnico da FEVERJ, as instruções de regata e as 

regras pertinentes a minha classe. Na mesma forma confirmo estar eu e meus tripulantes, 

assim como o barco a vela aqui inscrito, rigorosamente de acordo com a declaração agora 

prestada. 

 

 

____ de _______________ de 2010 _________________________________ 


