
REGATA COMANDANTE ERMEL 
Classes: Oceano: ( ORC – RGS – CLÁSSICOS – BICO DE PROA – BRASÍLIA-32 ) 

25 de Janeiro de 2014 
 

1. REGRAS: 
A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras 
de Regata a Vela em suas versões 2013-2016. 
 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
2.1. A regata será aberta a todos os velejadores das classes convidadas. 
 

2.2. Os barcos elegíveis poderão ser inscrever na Secretaria do Campeonato até às 
12:00h do dia 25/01/2014. 

 

2.3. O evento só será válido para cada classe que tiver um mínimo de 3 (três) barcos 
inscritos. 
 

3. TAXAS DE INSCRIÇÃO: 
Não será cobrada taxa de inscrição. 
 

4. PROGRAMAÇÃO: 
       09:00 às 12:00  Inscrição 

13:00   Início da Sinalização de Partida 
Logo após a regata Cerimônia de premiação 

 

5. INSTRUÇÕES DE REGATA: 
Estarão disponíveis na Secretaria do Evento.. 
 

6. AREAS DE REGATAS: 
A área de regata será na Baia de Guanabara e Adjacências. 
 

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

8. CORREÇÃO DE TEMPO: 
ORC     TMF Offshore. 
RGS      TMFAA 
BICO DE PROA e BRASÍLIA-32 Ordem de Chegada. 

   CLÁSSICOS Medidos  TMFAA RGS 
   CLÁSSICOS    Ordem de Chegada 
 

9. PREMIAÇÃO: 
Serão premiados os 3 primeiros lugares de cada classe. De acordo com o número de 
Inscrições, à critério da C.O. cada classe poderaá ser dividida em 2 ou mais categorias. 
 

10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade. Considere a 
regra 4, Decisão de Competir. A autoridade organizadora 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. 
 

12. INFORMAÇÕES 
Para maiores informações entrar em contato com: 
Secretaria Náutica: Sra. Deisi ou Henrique 
Telefones: (21) 2109-8125 / 8126 - Fax: (21) 2109-8199 
e-mail: nautica@cncharitas.org.br Site: www.cncharitas.org.br 

http://www.cncharitas.org.br/

