
AVISO DE REGATA 
COPA CASTELÃO 

Classe Optimist – Veterano e Estreante 
REGATA VÁLIDA PARA RANKING ESTADUAL RJ DA CLASSE OPTIMIST 

 
07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2020  

  
 
 
 
 

Organização: Clube dos Caiçaras 
Apoio: CEOPT-RJ 

1 – REGRAS:  
1.1 A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das Regras de 

Regata a Vela (RRV) 2017/2020 da World Sailing. 
1.2 Serão aplicados os apêndices P e T das RRV. 
1.3 As primeiras três sentenças da RRV 61.1(a) são alteradas para: “Um barco com intenção de 

protestar, deve informar ao outro bar 
 
co na primeira oportunidade razoável. Quando o protesto for sobre incidente, na área de 

regata, no qual esteve envolvido ou presenciou, deverá bradar ‘Protesto!’. Deverá também 
informar a 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 ultimo 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 08/11. 

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 mascara 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), cujos 
timoneiros estejam em dia com a CEOPT-RJ. 

2.2 Os barcos elegíveis deverão se inscrever através do email nautica@caicaras.com.br  até as 
12h do dia 07 de novembro de 2020. 



2.3 AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA – Os Clubes co-irmãos deverão enviar relação dos velejadores 
que irão participar de nossa regata junto com o nome de cada responsável até o dia 
06/11/2020, para o e-mail nautica@caicaras.com.br . 

 
3 – TAXAS: Não haverá taxa de inscrição. 
 
4 – PROGRAMAÇÃO: 

4.1 Inscrições: poderão ser feitas por e-mail até Sábado – 07/11 até as 12:00h. 
4.2 Dias da Competição:  

Sábado 07 / 11 - 13:00 h – Início da Sinalização de Partida  
Domingo 08 / 11 - 13:00 h – Início da Sinalização de Partida. 

 
4.3  Número de regatas programadas: Estão programas ate 04 (quatro) regatas, máximo de 03 

(três) regatas por dia. 
4.4 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata é conforme Item 4.2. 
4.5 Não será dada nenhuma partida após as 16:00h do dia 08/11/2020. 

 
5 – INSTRUÇÕES DE REGATA: Serão publicadas no Quadro de Avisos Virtual. 
 
6 – LOCAL: A área de regata será na Raia Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 
7 – PERCURSOS: Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata. 
 
8 – PONTUAÇÂO: É requerido que 1 (uma) regata deve ser completada para que se constitua a 

série. 
a) Quando menos de 4 (quatro) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 

série será a soma de suas pontuações de cada regata. 
b) Quando 4 (quatro) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a 

soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado. Valendo para o 
Ranking Estadual o resultado final da Copa. 

 
9 – PREMIAÇÃO: Serão premiados os 05 (cinco) primeiros colocados na classificação geral Estreante 

e Veterano e os 3 primeiros de cada categoria Mirim, Infantil, Juvenil Estreante e Veterano, 
Masculino e Feminino. 
9.1 A entrega dos prêmios será domingo, dia 08 de novembro de 2020, após regatas. 

 
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 – INFORMAÇÕES:  

Clube dos Caiçaras 
Av. Epitácio Pessoa S/N Lagoa, Rio de Janeiro 
Secretaria Náutica Tel. 21-2529 4848     Email: nautica@caicaras.com.br  
Bons Ventos! 


