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1111oo  RReeggaattaa  EEllaass  
CCllaassssee::   OOcceeâânniiccoo  --  BBiiccoo  ddee  PPrrooaa  

4 de março de 2012  

 

ORGANIZAÇÃO  

 

 
1. REGRAS 
A Regata  será disputado sob as seguintes Regras e Regulamentos: 
1.1 Regras Internacionais de Regata a Vela da ISAF (International Sailing Federation) 2009/2012; 
1.2 Determinações da CBVM e FEVERJ; 
1.3 Instruções de Regata, incluindo alterações feitas pela Comissão de Regata  (CR) e Comissão de Protesto  

(CP). 
A regata é classificada como Categoria “C” de acordo com o Código de Propaganda. 
Os barcos participantes podem fazer uso de velas exóticas, balões e gennakers. 
Todas as participantes serão do sexo feminino. Todo s os acompanhantes deverão se manter afastados 
100m. do percurso, caso não seja respeitada esta no rma o barco participante envolvido será 
desclassificado. A comunicação através de rádio ser á restrita à CR. Haverá a presença de UMPIRE com 
poderes de penalização no ato. 
 
2. PROGRAMA DE REGATAS: 

2.1. Data 
Dia Eventos  Horários  
Sabado, 3/03 Inscrição 09:00h às 18:00h 
Domingo, 4/03 Inscrição 09:00h às 11:00h 
 Reunião de Participantes 11:00h às 11:30h 
 Regata 13:00h às 18:00h 
 Cerimônia de premiação 19:00h 

2.2. O horário programado para o sinal de Atenção da Regata será às 12:55h (veja quadro no Item 10 desta 
Instrução). 

2.3. Nenhum sinal de atenção será feito depois das 16:00h. 
 
3. BANDEIRAS DE CLASSE: 
Todas as classes são de bico de proa , diferenciadas entre si por bandeiras visivelmente expostas na popa  de 
cada barco participante, conforme indicado no quadro 

Categoria  Tamanho  Bandeira:  
Grupo 1 de 16 pés até 23,9 pés amarelo 
Grupo 2 de 24 pés até 26,9 pés laranja 
Grupo 3 de 27 pés até 31,9 pés Verde 
Grupo 4 mais de 32 pés Azul 

 
4. AREAS DE REGATAS: 
A área de regata será na Baia de Guanabara. 
 
5. MEDIDAS DE SEGURANÇA: 
Um barco que se retira da regata deve notificar a Comissão de Regata, tão logo seja possível. 
 
6. PREMIAÇÃO: 

6.1. Serão premiados os três primeiros lugares de cada c ategoria,  para o fita azul e para o lanterninha. 
Haverá sorteio de brindes a todas as participantes.  
Classe Bico de Proa: 
Categorias  Tamanho  

Grupo 1 de 16 pés até 23,9 pés 
Grupo 2 de 24 pés até 26,9 pés 
Grupo 3 de 27 pés até 31,9 pés 
Grupo 4 mais de 32 pés 

6.2. A Cerimônia de Premiação será no dia 4 de março de 2012, às 19:00 na Boite do Clube Naval. 
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7. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
Serão considerados elegíveis todos os veleiros que possuírem a bordo certificados de Bom Humor e 
Espírito Esportivo. 
A regata será aberta a todos os barcos das Classes convidadas. 
Os barcos elegíveis poderão ser inscrever na Secretaria do Campeonato até às 12:00 do dia 3 de março de 2012. 
Os seguintes documentos serão necessários para confirmação da inscrição: 
• Título de inscrição da embarcação na Capitania dos Portos com os termos de vistoria em seco e flutuando, ou 

termo de responsabilidade com a Classificação na categoria MAR ABERTO; 
Poderá ser obrigatória a fixação no casco (25% da p roa) das embarcações o logotipo do patrocinador que  
será fornecido na secretaria do CNC ou na CR. 
 
8. TAXAS DE INSCRIÇÃO 
Inscrições antecipadas podem ser feitas preenchendo a ficha modelo anexa (também disponível no site 
www.cncharitas.org.br/nautica_campeonato.html) que se encontra no Clube Naval Charitas. 
Valor das Inscrições por barco: 
• A inscrição da regata será um Kilo ou litro de alim ento não perecível por tripulante podendo ser 

entregue até momentos antes do sinal de atenção no barco da CR ou até as 19:00 do dia 4 de maio de 
2012. A isenção desta taxa não impossibilitará a em barcação de correr a regata, mas o mesmo deixará 
de ajudar as pessoas carentes da Casa de Maria Magd ala que assiste crianças soropositivas e ainda 
cerca de 170 famílias. 

 
9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade. Considere a regra 4, Decisão de 
Competir. As autoridades organizadoras, instituições, organizações e indivíduos envolvidos com a organização 
das regatas, não aceitará qualquer responsabilidade por perdas e danos materiais, físicos ou morte, que possam 
ocorrer a pessoas ou propriedades relacionadas diretamente com a série de regatas, tanto em terra quanto a 
bordo, como conseqüência da participação no evento. 
 
10. HOSPEDAGEM 
No Clube Naval Charitas  
Apartamento suíte com ar condicionado para 4 pessoa s (2 beliches): 
O Clube dispõe de 14 alojamentos tipo suíte com ar condicionado, TV e frigobar para 4 pessoas cada (2 beliches). 
Apartamento suíte com ar condicionado para 4 pessoa s (2 beliches): 
O valor da estadia para o Campeonato será os mesmos de sócios e inclui o café da manhã, estilo buffet, servido 
no restaurante do Clube, roupa de cama e banho. Informações no CAS (Centro de Atemdimento ao Sócio). 
Alojamento Velejador: 
Esta incluído o café da manhã, estilo buffet, mas sem roupa de cama e banho. 
Os pedidos devem ser enviados até 03/03 (data limite)  para o fax (21) 2109-8199 ou para o e-mail 
cas@cncharitas.org.br com copia para nautica@cncharitas.org.br. O atendimento aos pedidos será feito pela 
ordem de recebimento e o CNC informará aos solicitantes a distribuição das vagas solicitadas. 
O pagamento da estadia deverá ser feito antecipadamente, através depósito em conta corrente no Unibanco, 
agência 0325, conta corrente 824112-8, em nome do C lube Naval Departamento Náutico, CNPJ: 
33.868.654/0004-33. Cópia do recibo de depósito deverá ser enviada pelo fax (21) 2109-8199 ou enviar 
informação do pagamento pelo e-mail cas@cncharitas.org.br com copia para nautica@cncharitas.org.br. 
 
11. INFORMAÇÕES 
Para maiores informações entrar em contato com: 
Clube Naval Charitas – Av. Carlos Ermelindo Marins, 68 – Charitas – Niterói - RJ. 
Secretaria Náutica: Sra. Deisi / Henrique 
Tel.: (21) 2109-8125/2109-8126 
Fax: (21) 2109-8199 
E-mail: nautica@cncharitas.org.br 
site: www.cncharitas.org.br 


