
          AVISO DE REGATA
         XXXVIII    REGATA    DPC 

    18 de junho de 2011

CLASSES: Todas as Classes Reconhecidas pela FEVERJ.

ORGANIZAÇÃO: Iate Clube Icaraí –  ICI e Fed. de Vela do Estado do Rio de Janeiro 
– FEVERJ.

REGRAS: A Regata será regida pelas regras,  tais como definidas nas Regras de 
Regata a Vela  2009-2012 combinadas, quando aplicáveis, com as determinações da 
ABVO, com o Regulamento Técnico da FEVERJ, com estas Instruções de Regata e as 
específicas a cada uma das Classes em regata.

Regras especiais para a Classe Oceano:

ORC i , ORC c e RGS :  Categoria 1  Loa  > 33´ e Categoria 2  Loa  < = 33´  

ELEGIBILIDADE:  São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o 
código de elegibilidade da ISAF, Regulamento 21 do Apêndice 2 da seção 2, regras 
das respectivas classes e em dia com as determinações das Classes.

INSCRIÇÕES E TAXAS: Não haverá cobranças.

PROGRAMAÇÃO: Dia Hora Evento

 18/06 – sábado 11:00 Início da Cerimônia - ICI
13:00 Início das regatas
 

INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão à disposição dos velejadores na Secretaria da 
Regata (ICI), no momento da inscrição.

LOCAL: A área de regatas será estabelecida nas águas da Baia da Guanabara.

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

PREMIAÇÃO: Serão  premiados  os  3  primeiros  colocados  de  cada 
classe/categoria(oceano), em data a ser marcada.

RESPONSABILIDADES: 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 regata, seus antecedentes, durante ou depois de completada.

CHECK IN:    Será obrigatório o “Check in” na água ou em terra e com a Inscrição 
de regata.

FUNDADO EM
19 DE JANEIRO DE 1935

Considerado de Utilidade Pública pela Lei
Estadual n.º 5313 de 12 de março de 1964.


