
  

  
AVISO DE REGATA 

REGATA DO 61º ANIVERSÁRIO DO JURUJUBA IATE CLUBE 

Sábado, 6 de Abril de 2019 
 

 

CLASSES CONVIDADAS 

Oceanos ORC, IRC e RGS (Categoria A: igual ou acima de 30 / Categoria B: igual ou abaixo de 29 pés), Oceanos 

Bico de Proa (Categoria A: igual ou acima de 27 pés / Categoria B: igual ou abaixo de 26 pés).  

 

REGRAS 

A Regata será disputada sobre as seguintes regras: 

a) Regras de Regata a Vela da World Sailing (2017/2020); 

b) Regras das Classes Convidadas; 

O evento é classificado como categoria “C” para os iates, de acordo com o apêndice I Código de Propaganda da 

World Sailing (2017/2020). 

 

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO: 

Jurujuba Iate Clube por intermédio do seu Departamento de Vela, com o apoio da FEVERJ. 

 

LOCAL 

Enseada de Jurujuba, Baia da Guanabara e adjacências. 

 

ELEGIBILIDADE 

São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Apêndice K das Regras de Regata da World 

Sailing (2017/2020) e regularizados com a FEVERJ. 

 

 

 

 



INSCRIÇÕES 

Os barcos e competidores elegíveis deverão ser inscritos gratuitamente até as 12h do dia da regata, 

preenchendo o formulário de inscrição nas secretarias dos clubes filiados a Feverj e encaminhados ao email:  

jicclube@ig.cm.br ou entregues na organziação no dia da competição. 

Um barco poderá se inscrever apenas em uma categoria.  
 

PROGRAMAÇÃO 

12:00 Encerramento das inscrições; 

13:00 Atenção Geral; 

13:05 Largada Grupo 1 (ORC, IRC, RGS); 

13:10 Largada Grupo 2 (Bico de Proa). 

 

PERCURSO E INSTRUÇÕES DE REGATA 

Estarão a disposição dos velejadores até o dia 30 de março de 2019 e encaminhadas por e-mail aos Clubes 

filiados a FEVERJ. 

 

PREMIAÇÃO 

Serão premiados os três primeiros colocados de cada classe e categoria participante da regata. Camisetas do 

evento serão entregue a todos os partecipantes. 

A data e hora da cerimônia de premiação será anunciada nas Instruções de Regata. 

 

TEMPO CORRIGIDO  
ORC: TMF;  
IRC: TCC;   
RGS: TMFAA;  
Bico de Proa por Ordem de Chegada.  
 

RESPONSABILIDADE 

A decisão de participar ou não da Regata, será de exclusiva responsabilidade dos velejadores. A organização da 
Regata ou qualquer outra pessoa ou entidade envolvida na organização não se responsabilizam por qualquer 
lesão (inclusive morte), danos ou extravio de material ou pessoal, perda ou reivindicação sustentada por 
competidores ou qualquer um relacionado com um competidor antes, durante e depois da regata.  
Os Comandantes deverão ter conhecimento dos perigos à navegação existentes na Enseada de Jurujuba, Baia da 
Guanabara e adjacências. 

 

TÁBUA DE MARÉS 

Sábado 6 de abril de 2019 

09:51 0.2 

16:00 1.3 

22:13 0.2 

 

MAIS INFORMAÇÕES  
Jurujuba Iate Clube 
Fone: (21)  2711-1669 / 2714-8875 Secretaria Náutica                          ;   

E-mail:  jicclube@ig.cm.br 
Site: www. jurujubaiateclube.com.br 
 
 

 

B O N S  V E N T O S 
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