
 

 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÃO No 1 do  

AVISO DE REGATAS 

Apoio: 

   

      

ABVO 



 

 

MINICIRCUITO RIO 2013 
VELEIROS DA CLASSE OCEANO ATÉ 32’ 

 
Embarcações medidas na ORC ou RGS  

Classes Monotipo: 
J 24, Velamar 22, Ranger 22, Veleiros 23, Skipper 2 1,  

Angra 21, Delta 21 e HPE 
 

Válido para a Copa Brasil de Vela de Oceano ORC e B RA/RGS 
(Ranking Nacional da ABVO) 

 

27, 28 de Abril, 4 e 5 de Maio de 2013 
 

O Iate Clube Brasileiro tem a honra de convidar VSa. e Exma. família  para 

participar ou assistir Mini Circuito Rio, que se realizará nos dias 27, 28 de Abril, 

4 e 5 de Maio de 2013.  

A re-edição do Mini Circuito Rio em 2012, que nos anos 80 reuniu os maiores 

nomes da Vela brasileira e internacional, fazendo surgir grandes velejadores e 

projetistas de barcos como Maurillo Queiroz, Tuzé, Cabinho, Marcio Schaeffer, 

entre outros, foi um sucesso. Tivemos a participação de 28 barcos que durante 

4 dias, colocaram à prova seus mais de 100 velejadores, entre eles 4 

medalhistas olímpicos, na raia e tripulações de Niterói, Rio de Janeiro, Angra 

dos Reis e Brasília,  buscando o desempenho máximo de seus barcos e suas 

tripulações. Ótima social e confraternização. 

O Mini Circuito Rio de 2013 será o maior evento oficial e aberto para veleiros 

de oceano de até 32 pés de comprimento. 

 

Maiores informações podem ser obtidas na Secretária Náutica do Iate Clube 

Brasileiro, em 

nossa sede, 

Estrada Fróes, nº 

400, São Francisco, 

Niterói, RJ - Tel. e 

Fax.: (021) 2714-8224 / 

2714-8252. 

 
 



 

I - ORGANIZAÇÃO e REALIZAÇÃO 

Associação Brasileira de Vela Oceânica (ABVO)  
Iate Clube Brasileiro (ICB-RJ)  
 

II - REGRAS DO EVENTO 

 

A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições 
das: 

A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das: 
• Regras de Regatas a Vela da ISAF 2013/2016; 
• Determinações da CBVela; FEVERJ e ABVO; 
• Regras das Classes Convidadas; 
• Instruções de Regata. 
Os barcos deverão pernoitar no ICB ou local aprovado pela Comissão 
Organizadora e não poderão ser retirados da água no primeiro final de semana 
(de 27 para 28 de abril de 2013) e no segundo final de semana (de 04 para 05 
de maio de 2013). Durante a semana os barcos poderão retornar ao seu clube 
e serem colocados no seco. 
 

III – ELEGIBILIDADE 

 

Serão considerados elegíveis os concorrentes que estiverem: 
•       regularizados com a ABVO, na data da regata e (ou) 
•       regularizados com a Associação de suas respectivas Classes de Monotipo 
e/ou de Oceano ORC ou BRA/RGS; 
•       inscritos de acordo com o 
item IV destas Instruções de 
Regata. 
 

IV - INSCRIÇÕES 

 

A taxa de inscrição tem 
valor de R$ 75,00 
(setenta e cinco 
reais)/barco para os 
barcos inscritos na 
ABVO com a anuidade 
2013 paga.  
 
Para os demais a 
taxa de inscrição 
tem o valor de R$ 
100,00(cem 
reais)/barco. 
 



 

 

Os formulários de inscrição em regata, juntamente com a taxa de inscrição 
paga, deverão ser preenchidos e entregues na Secretaria Náutica do Iate 
Clube Brasileiro, até as 11h00min horas do dia 27/04/2013 ou enviados via fax 
pelos telefones 2714-8252 ou 2714-8224 e pelo e-mail vela@icb.org.br. 
 

V – CLASSES CONVIDADAS / PREMIAÇÃO 

 

Os barcos deverão se inscrever em uma das categorias de Classe Oceano: 
ORC ou BRA/RGS e/ou em uma das classes (flotilhas) abaixo definidas no 
ítem V.1. 
 
Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados das classes acima 
estabelecidas que se fizerem presentes na raia com o mínimo de 05 
embarcações. Nas em que houver menos de 05 barcos participantes, será 
premiado somente o 1º colocado. 
 
V.1 Será permitido um barco competir simultaneamente em sua flotilha de 
monotipos abaixo listadas e numa classe de tempo corrigido (BRA/RGS ou 
ORC); 
*J 24`   * Velamar 22`  *HPE 
* Ranger 22`  * Veleiros 23` 
* Skipper 21`  * Angra e Delta 21` 
 
Obs: Barcos da Classe HPE 25 que não permitem medição para tempo 
corrigido poderão correr apenas nas suas flotilhas de monotipos. 
Serão premiados também os 03 (três) primeiros colocados das classes 
monotipos acima estabelecidas que se fizerem presentes na raia com o mínimo 
de 05 embarcações. Nas em que houver menos de 05 barcos participantes, 
será premiado somente o 1º colocado. 
 

V.2 Os Barcos sem certificados de medição válidos nas regras ORC ou 
BRA/RGS, só poderão correr em suas flotilhas de monotipo, se for o caso. 
 

VI – PROPAGANDA  
 

Os barcos 
podem ser 

obrigados a expor 
propaganda 

escolhida e suprida 
pela Autoridade 

Organizadora. 
 

 

 

 



 

VII – PROGRAMAÇÃO 

 
Registro: até 11:00h do sábado dia 27 de abril. 
 
O evento será composto por 05 regatas sendo previstas 02 curtas, 02 regatas 
médias e 01 regata longa. 
 
O campeonato será considerado válido com um mínimo de 03 regatas, sendo 
que a partir da quarta regata o pior resultado será descartado. 
 
No Sábado, 27/04 o horário programado para o sinal de atenção da regata é 
para às 13:00h. 
 
No Domingo, 28/04 o horário programado para o sinal de atenção da regata é 
para às 12:00h. 
 
No Sábado, 04/05 o horário programado para o sinal de atenção da regata é 
para às 13:00h. 
 
No domingo, 05/05, o horário programado para o sinal de atenção da regata é 
para às 12:00h. 
 

VIII – INSTRUÇÕES DE REGATA  

 
Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das 
inscrições. 
 
IX – LOCAL 

 
 A área de regata será na 
Baia de Guanabara e 
proximidades, 
preferencialmente na 
Enseada de São Francisco 
em Niterói. 
 

X – PERCURSOS:  

 
Os percursos a serem 
seguidos serão 
incluídos nas 
Instruções de 
Regata. 
 
 



 

 

XI – 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. 


