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[DP] A penalidade para a infração desta regra ficará a critério dos árbitros e poderá ser menor que uma desclassificação.  

[NP] Uma infração a esta regra não será razão para protesto ou pedido de reparação por barco.   

1. REGRAS 

1.1 Este evento será regido pelas regras como definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV) 
2017/2020 da World Sailing. 

1.2 O Apêndice D das RRV será aplicado, incluindo D.2.2 e excluindo D.1.1(d). 

1.3 A Primeira sentença de D3.1(d)(3) é excluída e substituída por: “quando o barco infringiu as regras: 

1 ou 2, ou 14 tendo causado dano ou ferimento, ou uma regra quando não em regata, sua 

pontuação poderá ser aumentada,  meia ou mais vitórias podem ser deduzidas de seu time, ou 

nenhuma penalidade pode ser imposta” 

1.4 RRV 40 e seu preâmbulo são alterados como se segue: 

1.4.1 A Primeira sentença da RRV 40 é excluída e substituída por: “Cada competidor deve usar 

seu colete salva-vidas de acordo com a regra da classe 4.2(a), corretamente vestido, 

durante todo o tempo que estiver na água, exceto temporariamente quanto colocando ou 

removendo roupa”. 

1.4.2 Incluir ao preâmbulo da Parte 4, depois de “em regata”: “Exceto a regra 40, conforme 

alterada pela IR 1.5.1”. 

2. PROPAGANDA 

2.1 [NP][DP] Quando solicitado e fornecido pela organização, os barcos ou competidores deverão, 

carregar, mostrar os seguintes itens: 

a) Propaganda do evento; 

b) Câmeras de vídeo e/ou captadores de som; 

2.2 A regata é aberta para equipes de 4 barcos da classe Optimist, cujos timoneiros estejam em dia 

com a anuidade suas respectivas federações e coordenações estaduais. Um quinto barco poderá 

fazer parte da equipe, mas apenas 4 disputarão cada regata.  

2.3 Para equipes de flotilhas filiadas à CEOPT-RJ todos os velejadores deverão ser do mesmo 

clube/flotilha, exceto se uma flotilha não possuir 4 velejadores, quando poderá completar sua 

equipe com velejadores de outra flotilha.  

2.4 Equipes de outros estados poderão ter velejadores de várias flotilhas ou clubes. 

2.5 O Código de Elegibilidade da World Sailing se aplica e recomenda-se que todos os velejadores 

estejam cadastrados e apresentem o SAILOR ID da World Sailing (http://www.sailing.org/sailors).  

2.6 As equipes elegíveis poderão se inscrever até 31/10/2019 preenchendo e enviando a ficha de 

inscrição (Anexo-A) para estadualop2019@velaviagem.com.br devidamente assinada pelo 

responsável pela equipe, técnico ou capitão de flotilha, juntamente com os comprovantes de estar 

em dia com sua Coordenação Estadual e Federação Estadual 

2.7 A inscrição de uma equipe somente estará concluída após o cumprimento dos itens acima. 

3. TAXAS 

3.1 Não haverá cobrança de taxa de inscrição 

4. FORMATO DA COMPETIÇÂO 

4.1 Estão asseguradas 12 vagas para as equipes das flotilhas do RJ e 4 vagas estão reservadas para 

equipes de fora do estado. Caso estas vagas não sejam preenchidas, poderão ser disponibilizadas 

para equipes de flotilhas do estado do RJ e Vice-Versa 

4.2 As equipes de fora do RJ terão sua vaga assegurada por ordem de inscrição.  

4.3 Para a classificação das equipes do RJ, a CR irá calcular o total de pontos para cada equipe, da 

seguinte maneira:  

4.3.1 Serão considerados os resultados de todas as regatas do Campeonato Estadual Individual.  

4.3.2 A pontuação da 1ª equipe de cada flotilha será obtida somando-se os pontos dos seus 4 

velejadores melhor classificados no torneio individual. 
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4.3.3 A pontuação da segunda equipe de cada flotilha será a soma dos pontos dos 4 velejadores 

seguintes daquela flotilha e assim por diante, para cada grupo de 4 velejadores da flotilha. 

4.4 Para a seleção das equipes participantes: 

4.4.1 As equipes serão ordenadas com base na pontuação obtida no item 4.3. 

4.4.2 As equipes com menor pontuação, estarão classificadas, sendo que: 

a) Cada flotilha tem direito a uma vaga no torneio de equipes.  

b) A flotilha sede terá direito a uma vaga no torneio de equipes. Caso existam mais equipes 

elegíveis do que vagas e a flotilha sede não se classifique, este ocupará a última vaga. 

c) As flotilhas poderão inscrever mais de uma equipe, seguindo a ordem do item 4.3, até completar 

o número máximo de equipes.  

4.5 Para a distribuição das equipes na grade: 

4.5.1 A definição de qual velejador fará parte de qual equipe de uma determinada flotilha é 

responsabilidade da flotilha.  

4.5.2 Após recebidas as inscrições, as equipes serão distribuídas na grade, seguindo-se a ordem do 

total de pontos obtidos por seus velejadores. Caso alguma flotilha possua mais de uma equipe, 

estas serão classificadas, seguindo o total de pontos, conforme 4.3(a), para os 4 velejadores com 

melhor classificação de cada equipe. A cada 3 equipes do RJ, a equipe seguinte será uma equipe 

de fora do estado, por ordem de inscrição. 

4.6 A CR poderá não realizar uma determinada regata, caso o resultado da mesma não seja 

importante para o progresso de uma equipe para a próxima fase 

4.7 Os velejadores que não estiverem em regata deverão permanecer na área de espera junto aos 

técnicos, ou retornar para terra. 

4.8 O Formato final será definido de acordo com o número de equipes inscritas, e informado nas 

Instruções de Regata. O Objetivo é permitir que cada equipe dispute ao menos 4 regatas. 

5. PROGRAMAÇÃO: 
 

DATA HORÁRIO EVENTO 

31/10 23:59  Limite para recebimento das Inscrições. 

01/11 

12:00 Publicação das Equipes 

12:00 – 17:00 Período para inscrição e publicação de equipes em espera 

18:00 Publicação da Grade e formato da competição definitivo 

02/11 

9:00 Reunião com os Técnicos 

10:00 – 17:00 Regatas 

18:00 
Cerimônia de Premiação Campeonato Estadual por Equipes     

e do Ranking Estadual 
Homenagem aos velejadores que estão deixando a classe 

6. IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES  

6.1 [NP][DP] Durante a reunião com os Técnicos, a CR distribuirá as fitas de identificação de cada 

equipe, que deverão ser presas na ponta da retranca de cada barco participante. 

6.2 Não serão permitidos barcos com numerais repetidos, mesmo que em equipes diferentes. 

7. INSTRUÇÕES DE REGATA 

7.1 [NP] As Instruções de Regata estarão disponíveis no site do evento, e na Secretaria do 

Campeonato no dia 01/11/2019 às 18:00 horas. 

8. LOCAL 

8.1 O evento terá como sede o Clube Naval Charitas, localizado na Avenida Carlos Ermelindo Marins, 

3100, Jurujuba, Niterói – RJ. - http://cncharitas.org.br 

8.2 As regatas serão realizadas na enseada de São Francisco. As Instruções de regata indicarão 

maiores detalhes sobre escolha e localização das raias.  
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9. PERCURSOS 

9.1 Será utilizado o percurso N, tradicional de regatas em equipe da classe Optimist. 

 

10. PROTESTOS E SISTEMA DE PUNIÇÃO 

10.1 Conforme Apêndice-D, alterado pelas IRs 1.2 e 1.3 

10.2 [NP]Lembrando que é necessária uma bandeira vermelha para protestar. 

11. EMBARCAÇÕES DE APOIO 

11.1 [NP][DP] Todas as Embarcações de apoio (Federações, Clubes, treinadores, pais e demais 

pessoal de apoio) deverão ser obrigatoriamente registrados na secretaria do evento e serão 

identificados com adesivo numerado.  Os que já o fizeram para o Campeonato Individual, não 

precisarão fazê-lo novamente e permanecerão com os mesmos números. 

11.2 [NP] Recomendamos veementemente que todos os barcos de apoio portem um rádio VHF capaz 

de operar no canal 74. 

12. LOCAL DE PERMANÊNCIA 

12.1 Os barcos que tiverem participado do Campeonato Estadual Individual poderão permanecer nas 

dependências do CNC até o dia 3/11. 

13. PREMIAÇÃO 

13.1 Serão premiados os velejadores das 3 equipes melhor classificadas no torneio de equipes: 

14. SEGURANÇA  

14.1 [NP][DP] Além das Regras da classe, todo barco deve ter a bordo um remo com uma superfície 

mínima de 0,025 m2, preso ao barco por um cabo e todo competidor deverá ter um apito amarrado 

ao colete salva-vidas.   

15. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

15.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de 

Competir. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 

materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas e seus antecedentes, 

durante ou depois de completado o evento.  

15.2 A decisão de participar do evento caracteriza um ato unilateral do competidor, ciente dos riscos 

que a atividade náutica proporciona, devendo os menores de 18 anos ter autorização por escrito 

dos pais ou responsáveis. 

 

Partida 

ÁREA DE ESPERA 
(Embarcações de apoio e barcos 

Chegada 
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16. HOSPEDAGEM 

16.1 O Clube possui 10 suítes para até 4 pessoas (uma cama de casal e um beliche), com TV, frigobar, 

ar-condicionado, café da manhã, roupas de cama e toalhas incluídos. Também existem 2 

alojamentos coletivos onde se alojam até 14 velejadores em beliches, com banheiro coletivo e ar 

condicionado. Os alojamentos coletivos, não dispõem de cobertas individuais, porém é fornecido 

lençol. 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. Favor informar no momento da reserva, caso haja necessidade de fazer 

check-in ou check-out fora dos horários estabelecidos.  

17. INFORMAÇÕES  

Para maiores informações sobre o clube entrar em contato com: 

Clube Naval Charitas 

Avenida Carlos Ermelindo Marins, 3100, Jurujuba, Niterói – RJ, 24.370-190, +55 21 2109-8125 e 8110   

Secretaria Náutica: E-mail: nautica@cncharitas.org.br 

Web: http://cncharitas.org.br/ 

Para maiores informações sobre o evento entrar em contato com: 

Rogério Albuquerque – Capitão da Flotilha de Optimist 

WhatsApp: +55 21 985451297 

E-mail: estadualop2019@velaviagem.com.br  

Web: velaviagem.com.br 

 



TORNEIO POR EQUIPES 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

Equipe  Clube   Federação  
    

    

Velejador 1 / Nome   
 

Numeral 

E-mail  Telefone  
  

   

Velejador 2 / Nome   
 

Numeral 

E-mail  Telefone  
  

  
  

 

Velejador 3 / Nome   
 

Numeral 

E-mail  Telefone  
  

  
  

 

Velejador 4 / Nome   
 

Numeral 

E-mail  Telefone  
  

  
  

 

Velejador 5 / Nome   
 

Numeral 

E-mail  
  

Telefone  
 

 
  

DECL ARAÇÃO  
Declaro conhecer as Regras de Regatas da WS, Regras da CBVELA, o regulamento Técnico da FEVERJ, as instruções 
de regata e as regras da Classe; estando eu e os velejadores da minha equipe, assim como seus respectivos barcos, 
rigorosamente de acordo com as declarações agora prestadas.  

T ERMO DE RESPONSABILIDADE  
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir. As Autoridades 
organizadoras não aceitarão qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte relacionados diretamente 
com a série de regatas e seus antecedentes, durante ou depois de completado o evento.  

Para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter 
definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação neste evento e nos eventos 
sociais ligado ao mesmo.  

  

Eu concordo em ser regido pelas Regras de Regatas a Vela e por todas as demais regras 
que regem esse evento.  

  

  

Local e Data  

 

Assinatura – Técnico ou Responsável  

  


