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7ª REGATA LORENZO 
(LORENZO CARDOSO DE SOUZA)  

21 de fevereiro de 2016  
CLASSE DINGUE 

Iate Clube do Rio de Janeiro 
 

AVISO DE REGATA 
 

1. REGRAS: A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das Regras de Regata a Vela, exceto 
quanto aos itens abaixo, que serão alterados para o seguinte texto:  
Partida:  os barcos serão alinhados com a proa apoiada na praia. As tripulações ficam a 10 metros de distância dos barcos, 
aguardando o tiro de partida. 
Após o partida: as tripulações correrão para os barcos, virando a proa para o mar, embarcando e saindo da praia. 
São permitidos: remar com as mãos, balançar, bombear, tudo para vencer a zona de calmaria até alcançar o vento. 
 
2. PROPAGANDA: A propaganda será restrita a categoria C. 
 
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
3.1 A Regata será aberta a todos os barcos da classe Dingue. 
 

3.2 Os barcos elegíveis deverão se inscrever na Secretaria do Evento até às 10:30h do dia 21 de fevereiro de 2016. 
 

3.3 A Regata só será válida se tiver um mínimo de 3 (três) barcos inscritos. 
 
4. TAXAS: Não haverá taxa de inscrição. 
 
5. PROGRAMAÇÃO: 
5.1     Registro: 

Domingo, 21/02  09:00h às 10:30h 
 

5.2 Dia da Competição:   
Domingo, 21/02  Regata  

 

5.3  O horário programado para o sinal de atenção da regata é às 12:00h. OBS: NÃO SERÁ REBOCADO BARCO APÓS AS 
11:00HS, TODOS OS BARCOS DEVERÃO ESTAR DENTRO DA AGUA COM DEVIDO CABO DE REBOQUE PARA QUE SEJA 
REBOCADO A ÁREA DE PARTIDA. 
 

5.4  Não será dada nenhuma partida após as 15:30h. 
 
6. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 
 
7. LOCAL: A área de regata será na Baia de Guanabara e proximidades - Rio de Janeiro. 
 
8. PERCURSOS: Conforme as Instruções de Regata 
 
9. PRÊMIOS: Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados na classificação geral e os primeiros das categorias: (estreante, 
master, misto, feminino, gran master). 
  
10. 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. 


