Iate Clube do Rio de Janeiro
REGATA PAULO SANTOS
11 e 12 de dezembro de 2021.

AUTORIDADE ORGANIZADORA: IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE REGATA
1. REGRAS
1.1 A série será disputada de acordo com as regras conforme definidas nas Regras de Regata a Vela da WS 2021-2024.
2. INSTRUÇÕES DE REGATA
2.1 As Instruções de Regata estarão disponíveis até o dia 10 de dezembro de 2021.
3. COMUNICAÇÃO
3.1 O quadro oficial de avisos será o quadro virtual de aviso no grupo de whatsapp do evento. Inclusive, os horários de publicação
considerados serão os da publicação no quadro virtual de aviso.
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
4.1 O evento é aberto para os velejadores elegíveis na classe Snipe e nas respectivas Federações Estaduais.
4.2 Os barcos elegíveis deverão se inscrever preenchendo o formulário no site: www.icrj.com.br ou através do e-mail
vela@icrj.com.br, ou na Diretoria de Vela até às 12h do dia 11 de dezembro de 2021.
5. TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1 Não haverá taxa de inscrição.
6. PROGRAMA
6.1 A programação será conforme a seguir:
Data
Hora
Atividade
12h
Término das inscrições
11 de dezembro
13h
Regatas
12 de dezembro
13h
Regatas
6.2 O evento consistirá em uma série de 04 (quatro) regatas.
6.3 Serão disputadas até 03 (três) regatas por dia.
7. LOCAL
7.1 O evento terá como sede o Iate Clube do Rio de Janeiro, localizado na Av. Pasteur, 333 – Urca – Rio de Janeiro – RJ.
7.2 A Área de Regata será na Baia de Guanabara, preferencialmente nas áreas que compreendem as raias da Escola Naval e da
Praia do Flamengo.
8. PERCURSOS
8.1 Os percursos a serem seguidos serão Barla-Sota e triangular conforme especificados nas Instruções de Regata.
9. PONTUAÇÃO
9.1 É requerido que 02 (duas) regatas sejam completadas para que se constitua a série.
9.2 Quando 04 (quatro) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações de cada
regata, excluindo-se seu pior resultado.
10. ISENÇÃO E RESPONSABILIDADE
10.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 3, Decisão de Competir. O ICRJ, os
organizadores, a FEVERJ, Marinha do Brasil, a Comissão de Regatas, a Comissão de Protesto e todas as partes envolvidas na
organização do evento, não assumem qualquer responsabilidade por acidentes, inclusive morte, danos, perda pessoal, de
materiais ou de qualquer outra natureza, referente a barcos e participantes, antes, durante e depois do evento. Os participantes
estão competindo por seu próprio risco e responsabilidade.
11. PREMIAÇÃO
11.1 Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados na classificação geral. O campeão recebe o troféu transitório.

12. MAIS INFORMAÇÕES
Iate Clube do Rio de Janeiro – Av. Pasteur 333- Urca–Rio de Janeiro, RJ - Brasil CEP 22.290-240.
Tel.: +55 21 3223 - 7214 +55(21) 3223 – 7200 E-mail: vela@icrj.com.br Web: www.icrj.com.br

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

