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21ª REGATA NEPTUNUS 
 

Domingo, 13 de dezembro de 2015 
 

CLASSES CONVIDADAS: 
ORC, IRC, RGS, HPE, STAR e NACRA 

 

AVISO DE REGATA 
 

1. REGRAS: 
A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das Regras de Regata a 
Vela. 
 
2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
A Regata será aberta a todos os barcos das Classes: ORC, IRC, RGS, HPE, STAR e NACRA 
 
3. TAXAS: 
Não haverá taxa de inscrição. 
 
4. PROGRAMAÇÃO: 
Domingo 13 de dezembro de 2015 
  Largada programada para as 13:00h 
 
5. INSTRUÇÕES DE REGATA: 
 Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 
 
6. ORC x IRC: 
Um barco medido nas duas regras poderá se inscrever em apenas uma classe; para efeito de registro 
histórico e troféu transitório, será considerado Campeão Geral o primeiro colocado na classe com maior 
número de inscritos. 
 
7. PERCURSOS: 
Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata, área de regata será na Baia de 
Guanabara e proximidades. 
 
8. ENTREGA DE PRÊMIOS: 
No ICRJ, imediatamente após a regata, no Salão Nobre. Serão premiados os 3 primeiros da classe ORC, 
IRC, RGS e o primeiro da classe HPE . Para efeitos de premiação da classe Star, valerá o resultado da 
primeira regata do dia da Taça Royal Thames. Para a classe Nacra, haverá prêmios para os primeiros 
colocados dupla masculina, dupla feminina e tripulação mista. 
 
9. 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. 
 
10. SORTEIOS: 
Haverá sorteios de muitos brindes e descontos aos presentes na entrega de prêmios. 
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