
             Iate Clube do Rio de Janeiro 
 

Av. Pasteur, 333 – Praia Vermelha – Cep: 22.290-240 – Rio de Janeiro – RJ 

Tel: (21) 3223-7200 R. 2139,2270 ou Fax: R. 2269 – Tel: (21)  3223-7214 –E-Mail – vela@icrj.com.br 

1ª ALTERAÇÃO DO AVISO DE REGATA, com alterações em vermelho, no dia 11/12/2020. 
 

CAMPEONATO BRASIL CENTRO/ COPA CENTENÁRIO DO ICRJ 
CLASSE OPTIMIST  

 

16 a 22 de dezembro de 2020 
 

Iate Clube do Rio de Janeiro 
 

Organização: 
 Iate Clube do Rio de Janeiro - ICRJ 

Apoio: 
 Associação Brasileira da Classe Optimist - OPTIBRA 

Apoio Técnico: 
Confederação Brasileira de Vela – CBVela 

Federação de Vela do Estado Do Rio de Janeiro – FEVERJ 
 

AVISO DE REGATA 
 

1. REGRAS 
1.1 A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a Vela da WS (RRV). 
1.2 Aplicam-se as prescrições da CBVela assim como o Regulamento Geral da OPTIBRA. 
1.3 As primeiras três sentenças da RRV 61.1(a) são modificadas para “Um barco com intenção de protestar deve informar o outro 
barco na primeira oportunidade razoável. Quando o protesto for sobre um incidente na área de regatas no qual esteve envolvido 
ou presenciou, deverá bradar ‘Protesto’. Também deverá informar os barcos que está protestando à CR na linha de chegada, 
imediatamente após chegar, ou assim que possível, quando se retirar”. 
1.4 A RRV 40 e o Preâmbulo da Parte 4 são modificados como segue: 
1.4.1 A primeira sentença da RRV 40 é deletada e substituída por: “cada competidor deve usar equipamento pessoal de flutuação 
de acordo com a regra da classe 4.2(a), apropriadamente seguro em todos os momentos enquanto na água exceto por pouco 
tempo para troca ou ajuste de roupas ou equipamento pessoal”. 
 

2. PROPAGANDA 
2.1 Os competidores poderão exibir propaganda no casco de acordo com o Regulamento da WS 20.3.2, mas conforme restrito 
pela regra da classe 2.8. 
2.2 Os barcos participantes poderão ser requeridos a exibir publicidade escolhida e fornecida pela organização do evento. 
 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
3.1 O evento é aberto aos velejadores das categorias Veterano e Estreante que:  
a) Tenham ano de nascimento igual ou posterior à 2005; 
b) Estejam em dia com a anuidade da OPTIBRA 2020 e com sua respectiva Federação Estadual; 
3.2 A confirmação da anuidade e do certificado de medição será feita através de lista fornecida pela OPTIBRA à organização do 
evento. 
3.3 Velejadores elegíveis deverão se inscrever preenchendo o formulário Anexo A deverão ser enviadas por email 
(vela@icrj.com.br) até ás 11h do dia 17/12/2020 junto com a documentação abaixo relacionada: 
a) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição conforme o item 4; 
b) Cópia de RG ou da certidão de nascimento; 
c) Autorização do Anexo B, assinada por pai ou responsável; 
d) Cópia do seguro saúde (Opcional, mas recomendado); 
e) Comprovante de pagamento da OPTIBRA 2020; 

f) Comprovante de filiação e quitação da federação estadual 2020. 

3.4 Para confirmação da inscrição deverão comparecer na secretaria do evento até às 11h do dia 17 de dezembro de 2020, com 
os documentos complementares conforme 3.3.  
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4. TAXA DE INSCRIÇÃO 
4.1 As datas limite de inscrição e os valores para pagamento, por barco, seguirão a tabela abaixo:  

 Até dia 15/11/2020 – R$ 150,00.  

 A partir de 16/11/2020 – R$200,00. 
4.2 O pagamento da inscrição deverá ser depositado/transferido para o Iate Clube do Rio de Janeiro - Banco Bradesco (237) - 
Agência n°: 2779-0 c/c n°: 0005858-0– CNPJ 33.646.654/0001-46 ou na secretaria do campeonato. 
 
5. PROGRAMA DE REGATAS 
5.1 Data    Horário    Atividades  

16/dez (quarta)   9h até 16h   Registro, credenciamento e verificação de Medição dos Optimist 
17/dez (quinta)   9h até 11h   Registro, credenciamento e verificação de Medição dos Optimist 

11h    Reunião de timoneiros  
11h30minh   Abertura do evento 
14h    Regatas 

18/dez (sexta)   13h   Regatas 
19/dez (sábado)   13h   Regatas 
20/dez (domingo)  13h   Regatas 
21/dez (segunda)  13h   Regatas 
22/dez (terça)   13h   Regatas   

Logo após as regatas Cerimônia de encerramento e premiação 
5.2 Para classe Optimist Veterano estão programadas 12 regatas, e poderá ser realizado até 3 regatas por dia. 
5.3 Para classe Optimist Estreante estão programadas 8 regatas, e poderá ser realizado até 2 regatas por dia. 
5.4 Não será dado nenhum sinal de atenção após às 16h do dia 22/12/2020. 
 
6. MEDIÇÕES 
6.1 Durante o evento poderá haver inspeção de medição dos itens da regra da classe dentro d’água. 
6.2 Cada item de medição e segurança inspecionado e que não estiver de acordo com as regras será punido conforme Lista de 
Penalidades Padrão e Discricionais da IODA. 
6.3 Competidores poderão somente usar um casco, uma bolina, um leme (com cana e extensão), um mastro, uma retranca, uma 
espicha e uma vela durante o campeonato. 
6.4 Competidores somente poderão participar do campeonato em barcos corretamente registrados no seu país de origem, 
devendo usar o numeral da vela correspondente àquela embarcação. Excetuam-se a essa disposição os competidores que 
comprovadamente usarem barcos alugados, que, entretanto deverão utilizar o seu numeral oficial.  
 
7. INSTRUÇÕES DE REGATA 
7.1 Estarão à disposição dos competidores na secretaria do evento, sendo entregues no momento da confirmação da inscrição. 
 
8. LOCAL 
8.1 O evento será realizado no Iate Clube do Rio de Janeiro, Av. Pasteur, 333 – Urca – Rio de Janeiro. 
8.2 As regatas serão disputadas na raia da Praia do Flamengo ou da Escola Naval na Baia de Guanabara -  Rio de Janeiro. 
 
9. PERCURSO 
9.1 Será utilizado o percurso trapezoidal tradicional da Classe Optimist. 
 
10. PONTUAÇÃO 
10.1 É requerido que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série. 
10.2 Quando até 4 (quatro) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações em cada 
regata. 
10.3 Quando de 5 (cinco) ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações 
em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 
 
11. BARCOS E PESSOAL DE APOIO 
11.1 Todas as embarcações de apoio (Federações, Clubes, treinadores, apoio) deverão ser obrigatoriamente registradas na 
secretaria do campeonato e receberão identificação. 
11.2 Os barcos deverão ficar pelo menos a 50 metros da área de regata, sem atrapalhar os barcos em regata. 
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12. LOCAL DE PERMANÊNCIA 
12.1 Não será obrigatório a permanência dos barcos durante o Campeonato nas dependências do Iate Clube do Rio de Janeiro. 
 
13. PREMIAÇÃO 

 1º ao 10º geral – Veteranos 

 1º ao 10º geral – Estreantes  

 1º ao 3º mirim (masculino e feminino, veteranos e estreantes) 

 1º ao 3º infantil (masculino e feminino, veteranos e estreantes) 

 1º ao 3º juvenil (masculino e feminino, veteranos e estreantes 

 1º ao 3º flotilha Prata (se houver) 
 
14. RESPONSABILIDADE 
14.1 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 e equipe de apoio 
concorda que: 
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. 
14.2 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.  
 
15. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
15.1 Cada competidor deve trazer o seu carrinho de encalhe devidamente identificado. 
15.2 Cada coordenador estadual deve trazer a bandeira do seu Estado. 
15.3 Cada flotilha deverá informar para o e-mail vela@icrj.com.br, com antecedência mínima de 5 dias, a data de chegada dos 
seus barcos, quantidade e a forma com a qual estarão sendo transportados (reboque, caminhão, carreta, etc) 
 
16. HOSPEDAGEM 
O ICRJ estabeleceu parceria com o Hotel Ibis Styles Botafogo e com a Pousada Porto Charitas que oferecerão condições 
especiais para os participantes do Circuito Rio. 
Ibis Styles Botafogo       Pousada Porto Charitas 
Reservas: (21) 3166-9240      Reservas: (21) 98988-6352 / (21) 2704-0201 
e-mail: vendas7@atriohoteis.com     e-mail: contato@portocharitas.com.br 
Endereço: Rua São Clemente, 30 Botafogo, Rio de Janeiro –RJ End: Av. Carlos Ermelindo Marins, 53 Jurujuba, Niterói - RJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vela@icrj.com.br
mailto:vendas7@atriohoteis.com
https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_pt-BRBR720BR720&q=pousada+porto+charitas+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2KMjOKzDO1ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EqFOSXFiemJALpopJ8heSMxKLMksRihdS8lNSi1MPL8wGekpoBUwAAAA&ludocid=3015180051079089473&sa=X&ved=2ahUKEwiMisOn5dzrAhUdF7kGHX1IADgQ6BMwG3oECBcQAg


             Iate Clube do Rio de Janeiro 
 

Av. Pasteur, 333 – Praia Vermelha – Cep: 22.290-240 – Rio de Janeiro – RJ 

Tel: (21) 3223-7200 R. 2139,2270 ou Fax: R. 2269 – Tel: (21)  3223-7214 –E-Mail – vela@icrj.com.br 

Anexo A 
 

FICHA DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO 

CAMPEONATO BRASIL CENTRO/ COPA CENTENÁRIO DO ICRJ 2020 
 

Nome:_____________________________________________ NUMERAL:______________ 
  
Número da Plaqueta da ISAF do Casco: ___________________  
 
(  ) MIRIM MASCULINO ( ) INFANTIL MASCULINO ( ) JUVENIL MASCULINO  
(  ) MIRIM FEMININO ( ) INFANTIL FEMININO ( ) JUVENIL FEMININO  
 
Data de Nascimento: ____/____/______ Idade: _________  
Endereço:_________________________________________________________________ 
Bairro: __________________Cidade: _____________________Estado: ___ CEP: ___ 
Telefone: (____) ________________  
E-mail: ___________________________________________  
Nome do Técnico: _____________________________________________ 
Clube: ________________________ 
Nome da Flotilha:_____________________________________  
Federação Estadual: ______________________________ 
Plano de Saúde (se houver): __________________  
 
Nome do Responsável: _____________________________________________________  
Assinatura do Responsável: __________________________________________________  
 
Aceito cumprir obediência às Regras de Regata a Vela e todas as demais regras que governam este 
evento.  
 
Assinatura do Velejador: __________________________________ Data: ____/____/___   
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Anexo B 
 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 
 
Autorizo o (a) velejador (a) menor de idade ____________________________________a participar 
do  CAMPEONATO BRASIL CENTRO/ COPA CENTENÁRIO DO ICRJ 2020 
  
Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer dano físico e material que o mesmo possa 
sofrer ou causar no Campeonato, isentando de responsabilidade o Iate Clube do Rio de Janeiro, a 
Comissão Organizadora e demais entidades e pessoas envolvidas na organização e realização deste 
Campeonato.  
 
_______________, ___________ de __________ de 2020. 
 
 
_________________________________     ______________________________  
        Nome Legível do responsável                            Assinatura do Responsável 
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Anexo C 
 

CAMPEONATO BRASIL CENTRO/ COPA CENTENÁRIO DO ICRJ 2020 

 
FORMULÁRIO DE CADASTRO DOS TÉCNICOS 

 
Nome: ________________________________________________________________  
 
RG: ____________________ CPF: __________________Registro WS: _____________  
 
Endereço: _____________________________________________________________  
 
Bairro: _____________Cidade: _____________________Estado: ___ CEP: _________  
 
Telefone: (____) ________________ E-mail: __________________________________  
 
Endereço de Trabalho: ____________________________________________________  
 
Bairro: _____________Cidade: _____________________Estado: ___ CEP: __________  
 
Telefone: (____) ___________________  
 
Clube: _________________ Flotilha: _________________________________________  
 
Plano de Saúde: ______________________________________  
 
Local: _________________________ Data: ____/____/______  
 
Assinatura: _______________________________________   
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