
Desafio Rio Match Race 
4 de maio de 2019 

Rio Beach Club - RJ 
AVISO DE REGATA 

 

 
 
1. AUTORIDADE ORGANIZADORA  
A Autoridade Organizadora do evento é a 2Sports, em parceria com o Rio Beach Club. 
 
2. LOCAL 
Canal de Marapendi, Barra da Tijuca. A sede do evento é o Rio Beach Club, localizado na Ilha da Coroa, 81 - 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ. 
 
3. PROGRAMA 
3.1 
Dia 4 de maio, sábado 
08;00h – Abertura da secretaria 
09:00h – Reunião de timoneiros. 
11:00h – Inicio das Regatas 
 
3.2 Exceto quando liberado pela organização, é obrigatório atender os seguintes eventos: 

(a) Seminário de match race (timoneiro ou tático) 
(b) Reunião de timoneiros 
(c) Conferências de imprensa 
(d) Regata com alunos do INES 
(e) Premiação 
 

4.  ELEGIBILIDADE 
(a) Serão convidados 16 timoneiros a critério da Autoridade Organizadora. 
 
5 INSCRIÇÕES 
(a) Cada equipe deverá preencher o formulário de inscrição anexo e enviar para comissão organizadora via 
email: desafiorio@gmail.com) até o dia 3/05/2019 ou entregar, em mãos dos organizadores, no dia 
04/05/2019, até 9h. Os velejadores devem se inscrever na categoria informada pela organização no item 
16.  
(b) Não há taxa de inscrição. 
(b) Em caso de avarias de barcos e material, fica, a critério da organização, realizar cobranças de consertos e 
substituição de peças após o evento, diretamente com o timoneiro do barco avariado. 
 
 
6. REGRAS 
(a) A Série será disputada de acordo com as Regras e seu Apêndice C. 
(b) As regras para o uso de barcos fornecidos pela organização se aplicam. 
(c) Não se aplicam as regras da ILCA. 
 
 

mailto:desafiorio@gmail.com


 
7. BARCOS E VELAS 
(a) Serão usados 4 veleiros semelhantes aos da Classe Laser Standard e Radial. 
(b) Os barcos serão sorteados de acordo com o sistema que será divulgado no encontro do primeiro dia, ou 
reunião de timoneiros. 
 
8. FORMATO DO EVENTO 
(a) Os velejadores serão alocados na chave inicial a critério dos organizadores. 
(b) O evento será constituído dos seguintes estágios: 
 1ª Fase 
 Semifinal 
 Disputa de 3° lugar 
 Final 
(c) A Autoridade Organizadora pode alterar o formato, terminar ou eliminar qualquer rodada ou etapa, quando 
as condições de tempo não permitirem a conclusão do formato planejado. 
 
 
9. PERCURSOS 
O percurso será Barla Sota, deixando a marca por boreste podendo ter duas voltas ou uma volta, a critério da 
CR, com largada e chegada ao meio da perna. 
 
10. PROPAGANDA 
(a). Cada barco será obrigado a exibir a propaganda fornecida pelos organizadores. 
 
11. PREMIAÇÃO 
(a) Serão premiados os três primeiros da classe Standard e Radial. 
(b) A Autoridade organizadora pode diminuir o prêmio em caso de má conduta, ou recusa de participar de 
qualquer dos eventos obrigatórios programados. 
 
12. DIREITOS DE IMAGEM SOM E MÍDIA 
(a) A Organização poderá pedir que pessoas ou equipamentos de televisão sejam levados a bordo enquanto 
correm e pode pedir que velejadores estejam disponíveis para entrevistas. A organização poderá usar 
qualquer imagem e sons gravados durante o evento, livres de quaisquer custos. 
 
13. BARCOS DE APOIO 
(a) Qualquer interferência do barco de apoio com sua equipe poderá resultar numa ação a critério do juiz 
contra o barco a ele relacionado. 
 
14. SEGURANÇA 
(a) A organização, patrocinadores, clube, federação, não se responsabilizam por qualquer perda, dano ou 
ferimentos que possam ocorrer durante o evento. 
(b) Os participantes estão correndo por seu próprio risco. 
 
15. REGATA DO INSTITUTO INES 
Regata de flotilha com tripulação mista de velejadores participantes do Match Race e alunos do Instituto INES. 
 
 
16. Relação de velejadores 
(a) Velejadores da Classe Standard   (b) Velejadores da Classe Laser Radial  
 Lucas Farina     Antônio Gandolpho    
 Fernando Leão     Érico Penteado 
 Leonardo Motta     Luiz José Correia Jr. 
 João Bulhões     Luiz Otávio Vieira Jr. 
 Nick Grael     Pedro Leão 
 Breno Abdulcleck    Filipe Torres 
 Gabriel Königsfeld    Stefano Geromini 
 Vitor Leão     Diego Urraca 
 



FICHA DE INSCRIÇÃO 
1º Desafio Rio Match Race 

 
Nome: ___________________________________________ 
Sobrenome: ______________________________________ 
Data de Nascimento:_____/_____/_____ 
Clube: ___________________________________________ 
Classe: __________________________________________ 
 
Li e aceito o descrito nos itens presentes no Aviso de Regata. 
 
Local e data: ___________________________________________ 
Assinatura: ____________________________________________ 
 
Caso o velejador seja menor de idade: 
 
Eu,________________________________________, documento de identificação _________________, 
responsável pelo menor _________________________________, li e estou de acordo com as condições e 
itens abordados no Aviso de Regata do 1º Desafio Rio Match Race, autorizando a sua participação. 
 
Local e data: _______________________________________ 
Assinatura do responsável: ___________________________ 
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