
ANEXO B 
 

 
NOME DO BARCO:  ___________________________________________ 
 
CLASSE:   ________________           NUMERAL: _____________ 
 
 
É imperativo que CADA TRIPULANTE participando deste evento assine este documento, como 
condição de participação válida na regata. 

 

Termo de Responsabilidade 
 
Eu declaro conhecer e concordo em respeitar e me submeter às regras da Word Sailing (WS), 
Racing Rules of Sailing (RRS) 2017/2020, às Instruções de Regata e ao Aviso de Regata. Eu 
reconheço expressamente que a responsabilidade integral e exclusiva pelas qualidades 
náuticas de qualquer barco que participa do 69ª REGATA SANTOS-RIO 2019, a integridade 
total do patrimônio, sua mastreação e equipamento de segurança a bordo, bem como a 
competência, o comportamento e a vestimenta da sua respectiva tripulação, compete 
exclusivamente ao proprietário/responsável do barco 
 
Eu concordo também em assumir individual e exclusivamente toda e qualquer responsabilidade 
por possíveis danos físicos ou materiais que eu possa sofrer, bem como por todos os danos 
físicos ou materiais causados por mim  a terceiros, em terra e no mar, em consequência da 
minha participação na(s) regata(s), e consequentemente concordo indenizar todo e qualquer 
dano, direto e indireto, , assumindo por este instrumento, toda a responsabilidade, e, e 
concordo em eximir de qualquer responsabilidade, a entidade organizadora deste evento, o 
Iate Clube de Santos e o Iate Clube do Rio de Janeiro, seus empregados, prepostos e 
patrocinadores e seus representantes com relação a qualquer reivindicação que se possa 
surgir nesse sentido. 
 
Eu conheço a Parte I da Regra Fundamental 4 da WS, “A responsabilidade de iniciar ou 
continuar competindo é exclusiva de cada barco”, assim como a regra 46 para que o barco 
sempre tenha a bordo um tripulante responsável 
 
De qualquer modo, eu reconheço e concordo que a autoridade organizadora deste evento, o 
Iate Clube de Santos e o Iate Clube do Rio de Janeiro, seus empregados, prepostos e 
patrocinadores e seus representantes não têm nenhuma responsabilidade direta ou indireta 
pela perda de vida ou ferimento a tripulantes ou terceiros, ou pela perda ou pelos danos a 
qualquer embarcação ou propriedade. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

69ª REGATA SANTOS-RIO 2019 
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