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Iate Clube do Rio de Janeiro
AVISO DE REGATA
[DP] A penalidade para a infração desta regra ficará a critério da CP e poderá ser menor que uma desclassificação.
[NP] Uma infração a esta regra não será razão para protesto ou pedido de reparação por barco.
[SP] Uma penalização padrão pode ser aplicada pela Comissão de Regatas e/ou Comitê Técnico, sem audiência ou uma penalidade
discricionária pode ser aplicada pela Comissão de Protestos com audiência. Isto altera as RRV 63.1 e A5.
1. REGRAS
1.1 Este evento será regido pelas regras como definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV) 2017/2020 da World Sailing.
1.2 O apêndice P das RRV será aplicado.
1.3 O Preâmbulo da parte “Sinais de Regata” é modificado, de forma que onde se lê “classe” é substituído por “classe ou flotilha” 1.4 As primeiras
3 sentenças de 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 à CR na linha de chegada, imediatamente após chegar, ou assim que possível, caso se retire da regata.”.
1.5 RRV 40 e seu preâmbulo são alterados como se segue:
1.5.1 A Primeira sentença da RRV 40 é excluída e substituída por: “Cada competidor deve usar seu colete salva-vidas de acordo com a regra da
classe 4.2(a), corretamente vestido, durante todo o tempo que estiver na água, exceto temporariamente quanto colocando ou removendo roupa”.
1.5.2 Incluir ao preâmbulo da Parte 4, depois de “em regata”: “Exceto a regra 40, conforme alterada pela IR 1.5.1”.
1.6 Será Aplicado o APÊNDICE T da RRV-WS 2017-2020
2. PROPAGANDA
2.1 [NP][SP] Quando solicitado e fornecido pela organização, os barcos ou competidores deverão, carregar, mostrar, ou vestir os seguintes itens:
a) Números de Proa;
b) Propaganda do evento;
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
3.1 A regata é aberta a todos os barcos da classe Optimist, cujos timoneiros estejam em dia com a anuidade suas respectivas federações e
coordenações estaduais e que tenham sido aprovados na medição pela comissão técnica do evento.
3.2 Velejadores estrangeiros deverão estar em dia com suas respectivas Autoridades Nacionais da Classe Optimist.
3.3 O Código de Elegibilidade da World Sailing se aplica e recomenda-se que todos os velejadores estejam cadastrados e apresentem o SAILOR
ID da World Sailing (http://www.sailing.org/sailors).
3.4 Os barcos elegíveis poderão se inscrever a partir de 15 de setembro de 2020, por meio do EMAIL vela@icrj.com.brou pelo link no site do
clube https://www.icrj.com.br/vela/inscricao.html/
3.5 A ficha de inscrição, incluindo a Autorização para Menores assinada pelo responsável, deverá ser baixada do site já preenchida, impressa,
assinada e entregue na secretaria do evento até às 12h do dia 26/09/2020, juntamente com prova de quitação com sua federação e coordenação
estadual, o comprovante de pagamento da taxa de inscrição e a ficha de medição assinada pelo medidor.
3.6 A inscrição de um barco somente estará concluída após o cumprimento dos itens acima.
4. TAXAS
4.1 O Valor da Taxa de Inscrição seguirá o calendário abaixo:
Até 20/09/2020
Após 20/09/2020
R$ 100,00
R$ 150,00
4.2 A taxa deverá ser paga exclusivamente de depósito bancário ou transferência na conta informada abaixo:
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 débito no título
para sócios do ICRJ
5. FORMATO DA COMPETIÇÂO
TORNEIO INDIVIDUAL
5.1 Estão programadas até 10 regatas para os veteranos e até 8 regatas para os estreantes.
5.2 Até 3 regatas para os veteranos e 2 para os estreantes poderão ser realizadas por dia.
5.3 O início das regatas está previsto para as 13:00 horas;
5.4 Não será dado nenhum sinal de atenção após às 16h40min. do dia 04/10;
5.5 Caso a flotilha de veteranos possua mais de 90 barcos inscritos, a flotilha poderá ser dividida em baterias. Neste caso as Instruções de
Regata detalharão o formato e procedimentos necessários.
TORNEIO POR EQUIPES
5.6 O torneio por equipes será disputado por até 10 equipes.
5.7 O Formato final será definido de acordo com o número de equipes inscritas, e informado nas Instruções de Regata. O Objetivo é permitir que
cada equipe dispute ao menos 4 regatas.
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6. PROGRAMAÇÃO:
DATA
HORÁRIO
24/09
14:00 as 18:00
25/09
14:00 as 18:00
09:00 as 11:30
26/09
13:00
27/09
13:00
03/10
13:00
13:00
04/10
18:00
10:00
10/10
18:00

EVENTO
Checagem e Medição
Checagem e Medição
Checagem e Medição
Regatas
Regatas
Regatas
Regatas
Cerimônia de Premiação Campeonato Estadual Individual
Regatas Campeonato estadual por equipes
Cerimônia de Premiação Campeonato Estadual por Equipes e Ranking

7. MEDIÇÃO
7.1 Serão medidos de cada competidor, antes do evento: mastreação, vela, leme, bolina e peso do casco; o material que possuir o selo de
medição do último campeonato Brasileiro, não precisará ser medido novamente, mas deverá ser apresentado ao medidor para verificação.
7.2 [DP] Os barcos poderão ser inspecionados a qualquer momento durante o campeonato, a critério do Medidor.
7.3 [DP] Os competidores poderão usar apenas um casco, uma mastreação (mastro, retranca e espicha), uma vela, uma bolina e um leme.
7.4 [DP] A substituição de um equipamento danificado poderá ser feita desde que autorizada pelo Comitê de Medição que se necessário,
inspecionará o material de substituição.
7.5 [DP][NP] Competidores da categoria estreante deverão ter amarrada na ponta da retranca uma bandeira ou fita na cor verde, de fácil
identificação e serão verificados itens de segurança.
7.6 [SP][NP] Os barcos que competirem com numeral diferente daquele com que se inscreveram e não solicitarem alteração por inscrito, antes da
regata, serão classificados como DNC, não cabendo reparação.
8. INSTRUÇÕES DE REGATA
8.1 [NP] As Instruções de Regata estarão disponíveis no site do evento, do clube e na Secretaria do Campeonato após o dia 25/09/2020.
9. LOCAL
9.1 O evento terá como sede o Iate Clube do Rio de Janeiro, localizado na Av. Pasteur, 333 – Urca – Rio de Janeiro – RJ.
9.2 As regatas serão realizadas A área de regata será na Baia de Guanabara Raia da Praia do Flamengo e proximidades- Rio de Janeiro. As
Instruções de regata indicarão maiores detalhes sobre escolha e localização das raias.
10. PERCURSOS
10.1 Será utilizado o percurso trapezoidal francês, tradicional da classe Optimist.
11. SISTEMA DE PUNIÇÃO
11.1 Será aplicado o Apêndice P – Procedimentos Especiais para a Regra 42, alterado conforme abaixo: (a) RRV P2.3 é excluído. (b) RRV P2.2 é
alterado para: “Quando um barco é penalizado novamente durante o campeonato ele deve se retirar da regata prontamente. Se falhar em fazê-lo,
deve ser desclassificado, sem audiência e sua pontuação nesta regata não poderá ser descartada”.
12. PONTUAÇÃO
12.1 É requerido que 4 (quatro) regatas sejam completadas para que se constitua a série.
12.2 Quando 5 (cinco) ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata,
excluindo-se os dois piores resultados excluindo-se seu pior resultado.
13. EMBARCAÇÕES DE APOIO
13.1 [NP][DP] Todas as Embarcações de apoio (Federações, Clubes, treinadores, pais e demais pessoal de apoio) deverão ser obrigatoriamente
registrados na secretaria do evento e os responsáveis serão identificados com bandeiras numeradas adesivo de identificação e receberão
instruções de como se comportar e se posicionar na área de regata. Haverá um depósito caução no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) que
deverá ser pago em espécie, no momento da retirada da bandeira de identificação. Este valor será restituído integralmente, quando as bandeiras
forem devolvidas ao final do evento.
13.2 [NP] Recomendamos a todos os técnicos e pilotos de embarcações de apoio que tragam rádio VHF para comunicação com a CR em caso
de necessidade.
14. LOCAL DE PERMANÊNCIA
14.1 [DP] Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados nas dependências do Iate Clube do Rio de Janeiro durante todo o
período do evento, exceto quando na água para treinar, ou competir.
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15. PREMIAÇÃO
15.1 Prêmios serão outorgados para veteranos e estreantes, conforme abaixo:

Categoria
GERAL
Juvenil
Infantil
Mirim

Masculino
Feminino
1º ao 5º
1º ao 3º
1º ao 3º
1º ao 3º
1º ao 3º
1º ao 3º
1º ao 3º

15.2 Serão premiados os velejadores das 3 equipes melhor classificadas no torneio de equipes:
15.3 Os velejadores não filiados à CEOPT-RJ terão direito a premiação normalmente, exceto ao troféu transitório de campeão estadual e ao título
de Campeão Estadual do RJ, que serão outorgados ao filiado à CEOPT-RJ melhor colocado no campeonato.
16. SEGURANÇA
16.1 [NP][DP] Além das Regras da classe, todo barco deve ter a bordo um remo com uma superfície mínima de 0,025 m2, preso ao barco por um
cabo e todo competidor deverá ter um apito amarrado ao colete salva-vidas.
17. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
17.1 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 e seus antecedentes,
durante ou depois de completado o evento.
17.2 A decisão de participar do evento caracteriza um ato unilateral do competidor, ciente dos riscos que a atividade náutica proporciona,
devendo os menores de 18 anos ter autorização por escrito dos pais ou responsáveis.
18. EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
18.1 [NP] É autorizada a utilização de câmeras de filmagem fixadas no barco, mas estas imagens não poderão ser usadas como evidência em
protestos.
19. 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 Campeonato Estadual.
Ibis Styles Botafogo
Reservas:
(21) 3166-9240
e-mail: vendas7@atriohoteis.com
Endereço: Rua São Clemente, 30 –Botafogo –Rio de Janeiro –RJ
Pousada Porto Charitas
Reservas:
(21) 98988-6352
(21) 2704-0201
e-mail: contato@portocharitas.com.br
Endereço: Av. Carlos Ermelindo Marins, 53 - Jurujuba, Niterói - RJ
20. INFORMAÇÕES
20.1 Para maiores informações entrar em contato com:
Iate Clube do Rio de Janeiro
Av. Pasteur, 333, Praia Vermelha - Rio de Janeiro, Brasil CEP 22.290-240
Tel.: +55 21 3223-7200 ramal: 2139 Fax. +55 21 3223-7214-1714
E-mail: vela@icrj.com.br Web: www.icrj.com.br
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