
Clube Naval Charitas 
 

 
                 AVISO DE REGATA 

 
            REGATA ALMIRANTE TAMANDARÉ 

                      09 de dezembro de 2017 
 

Classes convidadas 
Oceano: ORC – IRC – RGS (deverão estar inscritos no  Circuito Oceânico de Niterói) 
Monotipo: Cruzeiro, Delta 36, Brasília 32, Star, So ling, J-24, HPE 25, Veleiros 23, Ranger 22, 
Velamar 22, Escaler, Snipe, Finn, Laser (Std, Radia l e 4.7), Dingue (Geral, Estreantes e 
tripulações acima de 150 Kg), Windsurf Raceboard (M asc. e Fem.), Fórmula e Optimist (Vet. e 
Est.) 
 
1. REGRAS 
A Regata será disputada pelas regras da WorldSailing 2017/2021, tais como enumeradas nas 
definições das Regras de Regata a Vela. 
 
2. PROGRAMA DA REGATA: 
2.1 Sábado, 09/12  09:00 às 12:00h Inscrição 

12:30h Regatas 
18:30h Entrega de Prêmios 

2.2 A primeira regata do dia do Circuito Oceânico de Niterói valerá para as Classes ORC – IRC e 
RGS. 
2.3. O horário programado para o sinal de atenção para o grupo 1 da regata é às 12:30:00h. Os 
demais grupos largarão em seguida. A Classe Optimist terá o sinal de atenção para o veterano às 
15:00h. 
2.4. Nenhum sinal de atenção será feito após as 17:00h. 
Obs.: A regata será válida pela Copa Interclubes. 
 
3. INSTRUÇÕES DE REGATA: 
As instruções de regata estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das 
inscrições. 
Para as Classes ORC – IRC e RGS valerá a IR do Circ uito de Niterói 
 
4. AREA DE REGATA: 
A área de regata será na enseada de Jurujuba e proximidades (Baia da Guanabara) 
 
5. PERCURSOS: 
Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata. 
 
6. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
6.1. A Regata será aberta a todos os barcos das Classes convidadas: 
Oceano: ORC – IRC – RGS (deverão estar inscritos no  Circuito Oceânico de Niteroi) 
Monotipo: Cruzeiro, Delta 36, Brasília 32, Star, So ling, J-24, HPE 25, Veleiros 23, Ranger 22, 
Velamar 22, Escaler, Snipe, Finn, Laser (Std, Radia l e 4.7), Dingue (Geral, Estreantes e 
tripulações acima de 150 Kg), Windsurf Raceboard (M asc. e Fem.), Fórmula e Optimist (Vet. e 
Est.) 
6.2. Os barcos elegíveis poderão ser inscrever na Secretaria do Evento até as 12:00h do dia 09 de 
dezembro de 2017. 
6.3. O evento só será válido para as classes que tiverem um mínimo de 2 (dois) barcos inscritos. 
 
7. PREMIAÇÃO: 
7.1. Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados de cada classe e categoria. 
7.2. A entrega de prêmios será no dia 09 de dezembro de 2017, às 18:30 horas, no Bar da Praia do 
Clube Naval Charitas. 
 
 



8. TAXA DE INSCRIÇÃO 
Valor das Inscrições por barco: 
• A inscrição da regata será um quilo ou litro de ali mento não perecível por tripulante podendo 
ser entregue até momentos antes do sinal de atenção  no barco de apoio da Comissão de 
Regata ou até as 12 horas do dia 09 de dezembro de 2017. A isenção desta taxa não 
impossibilitará a embarcação de correr a regata. 
 
09. RESPONSABILIDADE: 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade. Considere a regra 4, 
Decisão de Competir. A autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 
materiais, físicos ou morte, relacionados diretamente com a regata, seus antecedentes, durante ou 
depois de completada. 
 
10. INFORMAÇÕES 
Para maiores informações entrar em contato com: Clube Naval Charitas – Secretaria Náutica 
Av. Carlos Ermelindo Marins, 3100 – Jurujuba – Niterói - RJ. 
Telefones: (21) 2109-8125/2109-8126 Fax: (21) 2109-8199 
E-mail: nautica@cncharitas.org.br Site: www.cncharitas.com.br 
 

_____________________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS – NÃO PERTENCENTE AO AVISO DE REGATA 

1. HOSPEDAGEM 
O Clube possui 2 tipos de hospedagens, com café da manhã e roupas de cama e toalhas incluídos: 
1. 14 Suítes, para até 4 pessoas em beliches, com frigobar, TV, ar-condicionado e edredons. 
2. Alojamentos coletivos (Velejador), onde se alojam até 14 pessoas em beliches, com banheiro 
coletivo e ar condicionado. Os alojamentos coletivos, não dispõem de cobertas individuais, porém é 
fornecido lençol. 
O café da manhã é servido de 8:30 às 10:30h. O check-in deverá ser entre 13:00 e 18:30h e o   
check-out deverá ser entre 8:00 e 11:00h. 
As reservas e outras informações para hospedagem são tratadas no Centro de Atendimento ao Sócio 
(CAS), endereço eletrônico: cas@cncharitas.org.br que funciona de segunda-feira a domingo. Caso 
haja necessidade de fazer check-in ou check-out fora dos horários estabelecidos, o(s) interessado(s) 
deverá contatar o CAS através dos telefones 2109-8109 / 2109-8110. 
 
 


