


1. REGRAS:   

1.1 A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das Regras 

de Regata a Vela.  

1.2 Será aplicado o apêndice D.  

1.3 Será aplicado a regra alternativa de arbitragem D 2.3(a) - Procedimento de protesto 

com bandeira única.   

1.4 Aplicam-se as regras da classe Dingue, salvo o exposto no item 2.2 

  

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:  

2.1 As equipes serão formadas por 4 (quatro) velejadores que competirão em dois barcos, 

com dois tripulantes cada. Os velejadores participantes deverão estar em dia com sua 

Federação Estadual de Origem. 

2.2 A tripulação de cada barco deve pesar em conjunto, no mínimo 120 kg. A pesagem será 

efetuada no dia do evento, conforme a programação mostrada no item 3.1.  NÃO SERÁ 

PERMITIDA COMPENSAÇÃO DE PESO COM O PESO DO BARCO OU ADIÇÃO DE PESO 

MORTO.  

2.3 O número máximo de equipes inscritas será 16. Até 06/03, Cada Clube poderá inscrever 

até no máximo 2 equipes. As vagas serão distribuídas por ordem de inscrição. Após esta 

data, caso ainda existam vagas disponíveis estas serão disponibilizados por ordem de 

inscrição para equipes de qualquer origem.  

2.4 O Capitão de cada equipe deverá efetuar a inscrição de suas equipes a partir de 21/02, 
até 12/03, ou até que as vagas acabem, o que ocorrer primeiro, através do site 
VelaViagem.com.br  

2.5 As inscrições deverão ser confirmadas através do pagamento de R$ 160,00 por equipe 

até 06/03, ou R$ 200,00 até 12/03 e envio do comprovante para 

eventos@velaviagem.com.br   

2.6 Logo após o preenchimento da ficha de inscrição no site as informações para 

pagamento serão disponibilizadas. 

 

3. PROGRAMAÇÃO:  

3.1 09:30  Reunião de Velejadores e Pesagem 

10:30  Início das Regatas    

17:30  Premiação   

3.2 Será fornecido lanche aos participantes a partir das 14:00  

  

4. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis no site do evento a partir de 12/03/22.  

  

5. LOCAL: Clube dos Caiçaras - Raia da Lagoa Rodrigo de Freitas.  

  

6. PROTESTOS: Lembramos que é necessário que cada barco possua uma bandeira vermelha 

para protestar.  

 

7. PONTUAÇÃO: De acordo com o Apêndice D e alterado pelas Instruções de Regata.  

 



8. PERCURSOS E FORMATO DA COMPETIÇÃO: 

8.1 Será utilizado o Percurso N abaixo, tradicional nas regatas de equipe. 

 

 
 

8.2 O formato da competição será informado nas Instruções de Regata. A forma de 

pareamento das regatas será definida após a confirmação do número de inscritos e de 

acordo com as condições meteorológicas previstas para o dia da competição. 

  

9. PRÊMIOS: Serão premiadas as três primeiras equipes. À equipe campeã também será 

entregue a guarda do troféu transitório Marcelo Gilabert, no qual deverá inscrever em local 

apropriado o escudo do clube e componentes das equipes. O troféu deverá ser retornado pelo 

clube ganhador à organização da próxima edição do campeonato, uma semana antes da 

realização do mesmo.  

  

10. BARCOS E EQUIPAMENTOS: Os barcos serão cedidos pela organização e alocados nas equipes 
por sorteio. Uma tripulação poderá usar barcos diferentes em cada regata e somente poderão 
ser ajustados: Burro, Testa e Esteira. Cada velejador deverá tomar o máximo cuidado com o 
material emprestado. 

 

11. EMBARCAÇÕES DE APOIO: Embarcações de apoio deverão permanecer fundeadas ao menos 
a 50 metros a sotavento do percurso. 

 
12. 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.  

  

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

de Competir. O esporte a vela por sua natureza é um esporte imprevisível e desta forma 

envolve risco. Por participar no evento, cada competidor concorda que: 

Partida 

ÁREA DE ESPERA 
(Embarcações de apoio e barcos 

quando não em regata) 

Chegada 



a) Estão cientes do risco inerente envolvido no esporte e aceitam a responsabilidade 

de expor a si mesmos, sua tripulação e barco a tal risco enquanto tomando parte 

no evento; 

b) Eles são responsáveis pela sua segurança, de suas tripulações, do barco e suas 

outras propriedades enquanto em água ou em terra; 

c) Eles aceitam a responsabilidade por qualquer prejuízo, dano ou perda até a 

extensão causada por suas ações ou omissões; 

d) O fornecimento de uma equipe de comissão de regatas, barcos de segurança, 

árbitros e outros oficiais e voluntários pela organização não isenta os competidores 

de suas próprias responsabilidades; 

e) A cobertura de um barco de segurança para esta tarefa, particularmente em 

extremas condições de tempo, será conforme possa ser viável nestas 

circunstâncias. 

12.2 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. 

13. HOSPEDAGEM: O Clube dos Caiçaras conseguiu parceria com o Hotel Mar Ipanema 
(www.maripanema.com.br) localizado nas proximidades do clube. Para receber um desconto 
nas diárias, as reservas devem ser feitas através do e-mail maripanema@maripanema.com, 
com cópia para nautica@caicaras.com.br colocando o assunto "Regata Caiçaras"   
   


