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IATE CLUBE ARMAÇÃO DE BÚZIOS 

Sede: Praia dos Ossos s/n
 o
 –  28950-000 - Armação dos Búzios- RJ – Telefax: (22) 2623 1493 

Escritório: Rua Joaquim Silva, 67/2
o
 and/sl 2 – 20241-110 – Rio de Janeiro – RJ – Telefax (21) 2220 2966 

   AVISO DE REGATA 

  VIII BÚZIOS SAILING WEEK - Monotipos 
   Campeonato Estadual da Classe 420  
   Regata de Ranking da Classe Optimist 

  30 de maio a 2 de junho de 2013 
   Válido para Copa Interclubes - FEVERJ 

CLASSES CONVIDADAS: Finn, Laser (Stand., Rd. e 4.7), 49r, Snipe, Dingue, 420 e Optimist. 

ORGANIZAÇÃO: FEVERJ e Iate Clube Armação de Búzios – ICAB. 

REGRAS: A Regata será disputada sob as seguintes regras: a. Regras Internacionais de Regata a Vela da 
ISAF (International Sailing Federation) 2011/2013; b. Determinações da Autoridade Nacional e FEVERJ; c. 
Determinações e Regras específicas das Classes, d. Aviso e Instruções de Regata, incluindo alterações 
feitas pelas Comissões de Regatas e Protestos.  

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 e taxas da FEVERJ e Classes. 

INSCRIÇÕES E TAXAS: Os competidores poderão ser inscritos até às 12:00h do dia 30/05/2013 através 
do formulário de inscrição, preenchido e entregue na secretaria do ICAB, mediante o pagamento da taxa 
de inscrição (Classes 49r, Snipe e Dingue: R$140 – Classes Laser e Finn: R$120 – Classes 420: R$60 
(FEVERJ+taxa social ICAB) – Classe Optimist: isento). 

PROGRAMAÇÃO:  Dia Hora Evento 

 30/05 – 5a feira 13:00 Início das regatas-Classes 420 e OPTMIST  
                              14:00 Início das regatas – Demais classes 

 31/05 – 6a feira (a ser confirm.) Início das regatas – Todas as classes 

 01/06 – sábado (a ser confirm.) Início das regatas – Todas as classes 
  16:30 Cerimônia de Premiação 

 02/06 – domingo (a ser confirm.) Dia reserva – Classe 420 

NÚMERO DE REGATAS: Para a classe 420, estão previstas 7 regatas com um mínimo de 3 regatas 
realizadas para validar a série. Quando 4 regatas (ou menos) tiverem sido realizadas, a pontuação total do 
barco será a soma de suas pontuações em cada regata. Com 5 ou mais regatas realizadas, a pontuação 
total será a soma de suas pontuações em cada regata excluindo-se o seu pior resultado. No domingo (dia 
reserva), só haverá regatas para validar a série. 
Para as demais classes, estão previstas 6 regatas com um mínimo de 1 regata realizada para validar a 
série. Quando 5 regatas (ou menos) tiverem sido realizadas, a pontuação total do barco será a soma de 
suas pontuações em cada regata. Com 6 regatas realizadas, a pontuação total será a soma de suas 
pontuações em cada regata excluindo-se o seu pior resultado. Não será dada nenhuma largada, para 
qualquer classe, após as 15:30 horas de sábado, 1º de junho (com exceção da classe 420). 

INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria no momento da confirmação da inscrição. 

LOCAL: A área de regatas será estabelecida nas águas que circundam o Iate Clube Armação de Búzios. 

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

PERMANÊNCIA DE EMBARCAÇÕES: Os barcos participantes estarão isentos da taxa de permanência no 
ICAB a partir do dia 25/05 até 09/06. Todos os barcos deverão deixar o Clube após esta data. 

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 série de regatas, seus antecedentes, durante 
ou depois de completada. 


