
  
 
 
 

Iate Clube Brasileiro 
 

AVISO DE REGATA 
 

Regata Aniversário de 111 anos do ICB 
16, 17 e 23  de Setembro de 2017. 

 
ORGANIZAÇÃO: Iate Clube Brasileiro 
    
LOCAL: Baía da Guanabara / Enseada de São Francisco 
 

REGRAS: O evento será disputado sob as seguintes Regras: 
a) Regras Internacionais de Regata a Vela da ISAF – 2017/2020. 
b) Determinações da CBVela e da FEVERJ; 
c) Instruções de Regata. 
O evento é classificado como categoria C, de acordo com Código de Propaganda  
da ISAF. 
 

CLASSES CONVIDADAS: TODAS 
 

ELEGIBILIDADE: São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o 
código de elegibilidade da ISAF e regulamentação das Classes.  
 

INSCRIÇÕES: Os barcos e competidores elegíveis poderão ser inscritos 
preenchendo o formulário de inscrição e entregando-o na Secretaria de Vela do 
ICB até às 12:00 horas dos dias 
16/09/17 -  Classes Monotipos (exceto Optimist, J-24 e HPE-25) 
17/09/17 -  Oceano (incluindo J-24 e HPE-25) 
23/09/17 -  Optimist (Válida para o Ranking Estadual 2017 – Flotilha Curriola) 
Serão também aceitas inscrições enviadas  por  e-mail – vela@icb.org.br. 
INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão à disposição dos velejadores na Secretaria 
Náutica do ICB, no momento da confirmação da inscrição e no site  icb.org.br. 
 

PROGRAMAÇÃO: 
Sábado ,     16/09/17          13:00 horas      Início da Sinalização de Partida 
Domingo ,  17/09/17   13:00 horas  Início da Sinalização de Partida  
Sabado,      23/09/17           14:00horas             Início da Sinalização de Partida 
 

PREMIAÇÃO: Serão premiados os três primeiros colocados das classes/categorias 
com um número mínimo de cinco barcos inscritos. Para as classes/categorias que 
participarem com menos de cinco barcos, serão premiados somente os primeiros 
colocados. Para o Optimist a regra de premiaçao estará na IR. 
RESPONSABILIDADE: A decisão de participar ou não da regata, será de 
exclusiva responsabilidade dos participantes. O Iate Clube Brasileiro ou qualquer 
outra pessoa ou entidade envolvida na organização da regata não se 
responsabilizam por qualquer lesão (inclusive morte), danos ou extravios materiais 
ou pessoais, perda ou reivindicação sustentada por competidores ou por qualquer 
pessoa relacionada com um competidor, antes, durante ou depois da regata. 
 

INFORMAÇÕES:  Secretaria Náutica do Iate Clube Brasileiro (tel. 2714-8224 / 
27148252) ou por e-mail: vela@icb.org.br 
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