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COPA ANIVERSÁRIO ICRJ 
(VÁLIDA PARA O RANKING ESTADUAL) 

 

23 e 24 de março de 2019 
Classe Optimist (Veterano e Estreante)  

 

IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO 
 

AVISO DE REGATA 
 

1. REGRAS: 
1.1. A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a Vela (RRV) 2017/2020. 
1.2. Aplicam-se as prescrições da CBVela assim como o Regulamento Geral da ABCO. 
1.3. A RRV 61.1 “Informando ao protestado” é modificada como segue: 
1.3.1 Adiciona-se à regra 61.1 (a): “O barco protestante deve informar a Comissão de Regatas, junto à linha de chegada, sobre 
o(s) barco(s) sendo protestados, imediatamente após chegar”.  
1.4. A RRV 40 e o preâmbulo da Parte 4 das RRV são modificados como segue: 
1.4.1. A primeira sentença da RRV 40 é eliminada e substituída por: “Cada competidor deve vestir um colete salva vidas de 
acordo com a regra da classe 4.2 (a) adequadamente fechado por todos os momentos enquanto em água, exceto quando 
temporariamente colocando ou tirando roupa”.. 
 

2. PROPAGANDA: Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida pela Autoridade Organizadora. 
 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
3.1 A Regata será aberta a todos os barcos da classe Optimist (Veterano e Estreante). 
3.2 Os barcos elegíveis deverão se inscrever na Secretaria do Evento até às 13h do dia 23 de março de 2019. 
 

4. TAXAS: Não haverá taxa de inscrição. 
 

5. PROGRAMAÇÃO: 
5.1. Programação será conforme a seguir:  

Data Horário Atividade 

23/03/2019 
13h 
14h 

Limite para confirmação de inscrições  
Regatas 

24/03/2019 
13h Regatas 

16h Horário limite para sinalização de partida 
 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 
 

7. LOCAL: A área de regata será na Baia de Guanabara - Rio de Janeiro. 
 

8. PERCURSO: O percurso a ser seguido será incluído nas Instruções de Regata. 
 

9. PONTUAÇÂO: 
9.1 É requerido que 1 (uma) regata deve ser completada para que se constitua a série.  
9.2 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. 
 

10. PRÊMIOS: 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.).  
 

11. 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. 
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