Iate Clube do Rio de Janeiro
CAMPEONATO POR EQUIPES CLASSE OPTIMIST - ICRJ
28 e 29 de maio de 2022
AUTORIDADE ORGANIZADORA: IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE REGATA
1. REGRAS:
1.1 O Evento será regido pelas “Regras” conforme definidas nas Regras de Regatas a Vela da World Sailing 2021/2024 (RRV);
1.2 O Apêndice D das RRV será aplicado;
1.3 D3.1(e)(1) é alterada para “se o barco não tiver cumprido a penalidade, 8 pontos serão acrescidos à sua pontuação”;
1.4 A Primeira sentença de D3.1(e)(3) é excluída e substituída por: “quando o barco infringiu as regras: 1 ou 2, ou 14 tendo causado dano ou
ferimento, ou uma regra quando não em regata, sua pontuação poderá ser aumentada, meia ou mais vitórias podem ser deduzidas de seu
time, ou nenhuma penalidade pode ser imposta”;
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”.
2. INSTRUÇÕES DE REGATA
2.1 As Instruções de Regata estarão disponíveis até o dia 27 de maio de 2022.
3. COMUNICAÇÃO:
3.1 Os avisos aos competidores serão realizados mediante postagem em grupo de whatsapp criado pela organização especificamente para o
campeonato. É de responsabilidade dos velejadores verificarem que estão no grupo de whatsapp.
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições devem ser solicitadas através da carta convite (em anexo) até às 18h do dia 18/05/2022 e-mail: vela@icrj.com.br;
Cada atleta deve estar registrado como um velejador World Sailing no site da entidade (www.sailing.org/isafsailor).
4.2 A Regata será aberta as equipes inscritas pelos seus Clubes e os barcos elegíveis da Classe Optimist e os competidores deverão estar em
dia com a Classe e sua Federação Estadual e registrado (ID) como um velejador World Sailing no site da entidade (www.sailing.org/isafsailor).
4.3 Cada equipe será composta de 4 velejadores com um quinto velejador reserva opcional. Somente um integrante da equipe poderá ser um
velejador que completa 15 anos entre os dias 01/01/2022 e o dia 31/12/2022 (Pé na Cova);
4.4 Todos os integrantes da equipe deverão ser da mesma flotilha, exceto se o item 4.7 se aplique;
4.5 O número máximo de equipes inscritas será 16. Cada flotilha poderá inscrever uma equipe. Para selecionar as 16 equipes, as flotilhas
serão ordenadas pela pontuação dos seus cinco integrantes do Ranking Estadual da Classe 2021 até o dia 6 de novembro;
4.6 Caso haja menos de 16 flotilhas inscritas, a organização, a seu critério, poderá abrir vagas para uma ou mais equipes de uma mesma
flotilha, desde que atendido a AR 4.3 e AR 4.4;
4.7 Flotilhas que não tenham 4 barcos no Campeonato, poderão compor uma equipe com integrantes de outra flotilha. Estas equipes são
elegíveis atendendo o AR 4.3;
4.8 Será obrigatório uma autorização do responsável pelo competidor, que deverá ser assinada à ficha de inscrição em anexo.
5. TAXAS
5.1. O valor da Taxa de inscrição será R$ 100,00 (cem reais) por velejador.
6. FORMATO DA COMPETIÇÃO
1a Fase: As equipes poderão ser divididas em grupo, onde cada equipe enfrentará as demais equipes do mesmo grupo.
2a Fase: As quatro melhores equipes da primeira fase se enfrentam num todo contra todos.
Final: As duas melhores equipes da segunda fase se enfrentaram. A equipe que vencer 2 vezes primeiro será a vencedora.
O formato poderá ser alterado a critério da organização.
7. PROGRAMAÇÃO:
DATA
HORÁRIO
9:00
28 de maio
10:00 – 16:00
29 de maio
10:00 – 16:00

EVENTO
Reunião com os Técnicos
Regatas - FASE CLASSIFICATÓRIA
Regatas – FASES SEMI FINAL E FINAL

8. LOCAL
8.1 O evento terá como sede o Iate Clube do Rio de Janeiro, localizado na Av. Pasteur, 333 – Urca – Rio de Janeiro – RJ;
8.2 A Área de Regata será na Baia de Guanabara, preferencialmente nas áreas que compreendem as raias da Escola Naval e da Praia do
Flamengo.
9. PERCURSOS:
9.1 A Comissão de Regatas montará um percurso N.
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10. PONTUAÇÃO:
10.1 Será de acordo com as regras D3 e D4.
11. ISENÇÃO E RESPONSABILIDADE
11.1 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 eve nto, 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.
12. PREMIAÇÃO:
12.1. Serão premiadas as 3 (três) primeiras equipes.
13. MAIS INFORMAÇÕES
Fone: +55 21 3223-2270 e +55 21 3223-7214, E-mail: vela@icrj.com.br, Whatsapp: +55 21 99660 7402 e Site: www.icrj.com.br
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FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CONVITE
Pela presente solicito convite para participar da Regata de Equipe 2022.
Nome da Equipe: (sobrenome do Timoneiro)

Clube:

Nome do velejador (1):

Peso:

Telefone:

Email:

Endereço:

Idade:
Cidade:

Autorizo o(a) velejador(a) acima a participar da Regata de Equipe Optimist 2022. Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer
dano físico e material que ele(a) possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de responsabilidade o Iate Clube do Rio de Janeiro, a
Comissão Organizadora e as demais entidades e pessoas envolvidas na organização e realização deste Evento
Assinatura do Responsável:

Nome do velejador (2):
Telefone:

Peso:
Email:

Endereço:

Idade:
Cidade:

Autorizo o(a) velejador(a) acima a participar da Regata de Equipe Optimist 2022. Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer dano
físico e material que ele(a) possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de responsabilidade o Iate Clube do Rio de Janei ro, a Comissão
Organizadora e as demais entidades e pessoas envolvidas na organização e realização deste Evento
Assinatura do Responsável:

Nome do velejador (3):
Telefone:

Peso:
Email:

Endereço:

Idade:
Cidade:

Autorizo o(a) velejador(a) acima a participar da Regata de Equipe Optimist 2022. Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer dano
físico e material que ele(a) possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de responsabilidade o Iate Clube do Rio de Janei ro, a Comissão
Organizadora e as demais entidades e pessoas envolvidas na organização e realização deste Evento
Assinatura do Responsável:

Nome do velejador (4):
Telefone:

Peso:
Email:

Endereço:

Idade:
Cidade:

Autorizo o(a) velejador(a) acima a participar da Regata de Equipe Optimist 2021. Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer dano
físico e material que ele(a) possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de responsabilidade o Iate Clube do Rio de Janei ro, a Comissão
Organizadora e as demais entidades e pessoas envolvidas na organização e realização deste Evento
Assinatura do Responsável:

Nome do velejador (reserva):
Telefone:
Endereço:

Peso:
Email:

Idade:
Cidade:

Autorizo o(a) velejador(a) acima a participar da Regata de Equipe Optimist 2022. Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer dano
físico e material que ele(a) possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de responsabilidade o Iate Clube do Rio de Janei ro, a Comissão
Organizadora e as demais entidades e pessoas envolvidas na organização e realização deste Evento.
Assinatura do Responsável:
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