AVISO DE REGATA
REGATA COMANDANTE MATTOSO MAIA
(VÁLIDA PARA O RANKING ESTADUAL)

Classe Optimist (Veterano e Estreante)

19 e 20 de setembro de 2020
CLUBE NAVAL CHARITAS
1. REGRAS:
1.1 A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das Regras de Regata a Vela da World Sailing (RRV).
1.2 Serão aplicados os Apêndices P e T das RRV.
1.3 As primeiras 3 sentenças da RRV 61.1(a) são alteradas para: “Um barco com intenção de protestar, deve informar ao outro barco na primeira
oportunidade razoável. Quando o protesto for sobre um incidente, na área de regata, no qual esteve envolvido ou presenciou, deverá bradar
‘Protesto!’. Deverá também informar à Comissão de regatas, na linha de chegada, imediatamente após chegar, ou assim que possível após
ter se retirado da regata, quais os barcos protestados”.
1.4 Até decorridos 5 minutos após a chegada do último colocado, a C.R. mostrará em um quadro na embarcação de chegada, e postará no
quadro de avisos virtual do evento a relação dos protestos apresentados.
1.5 A arbitragem prevista no Apêndice-T preferencialmente acontecerá na água, logo após a última regata do dia. Isto será informado na
embarcação de chegada, junto com a relação das intenções de protestos apresentadas.
1.6 Caso mesmo após a Arbitragem, seja necessária uma audiência, o local e horário será informado pelo quadro virtual de avisos do evento.
As audiências de protesto, caso necessárias, acontecerão no domingo, dia 20/09.
1.7 O Apêndice-P das RRV é alterado, excluindo-se a RRV P2.3 e alterando-se a RRV P2.2 para que se aplique a todas as infrações posteriores
à primeira.
1.8 Regras de distanciamento social [NP] [DP]: O uso de máscara ou protetor facial será obrigatório quando em terra, assim como os cuidados
de higiene pessoal com água, sabão e álcool em gel ou líquido.
2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
2.1 A Regata será aberta a todos os barcos da classe Optimist (Veterano e Estreante) em dia com a CEOPT-RJ.
2.2 Os barcos elegíveis deverão se inscrever pelo site http://velaregata.velaviagem.com.br a partir de 13/09 até às 12:00h. do dia 19 de
setembro de 2020.
3. TAXAS: Não haverá taxa de inscrição.
4. PROGRAMAÇÃO:
Sábado, 19/09

12:00h
13:00h

Prazo limite para inscrição
Regatas

Domingo, 20/09

13:00h
Após às regatas

Regatas
Entrega de prêmios

4.1 E stã o p r ogr am a das at é 04 ( qu atr o) r e gat as
4.2 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia será às 13:00h
4.3 Um sinal de atenção não será efetuado após as 16:30h.
5. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis no site do evento, serão publicadas no Quadro de Avisos Virtual e serão enviadas aos capitães
de flotilha.

6. LOCAL: A área de regata será na Enseada de São Francisco ou Icaraí.
7. PERCURSOS: Será usado o percurso trapezoidal tradicional da Classe Optimist.
8. PONTUAÇÃO:
8.1 É requerida que 1 (uma) regata seja completada para validar a série.
8.2 A Pontuação de um barco na série será a soma de suas pontuações em todas as regatas. Caso 4 regatas sejam disputadas, haverá um
descarte.
9. PREMIAÇÃO:
9.1 Serão premiados os 05 (cinco) primeiros colocados na classificação geral (veterano e estreante) e os 3 (três) primeiros das categorias:
Juvenil (Masc. e Fem.), Mirim (Masc. e Fem.) e Infantil (Masc. e Fem.).
9.2 A Cerimônia de Premiação será ao ar livre, logo após as regatas, em local a ser determinado.
10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 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, seus antecedentes, durante ou depois de completada.
11. ESTADIA DOS BARCOS: Não será obrigatória a permanência dos barcos no Clube, mas todos são muito bem vindos e aqueles que
desejarem permanecer no CNC, independentemente se chegarão e/ou sairão por terra, ou por água, deverão entrar em contato com a
secretaria náutica para as devidas providências. (Contatos no Item 12 deste aviso)
12. MAIS INFORMAÇÕES:
Para mais informações entrar em contato com:
Cube Naval Charitas
Endereço: Av. Carlos Ermelindo Marins, 3100 – Jurujuba – Niterói
Fone: (21) 2109-8125/ 2109-8126
e-mail: nautica@cncharitas.org.br web site: www.cncharitas.org.br

