Iate Clube do Rio de Janeiro
TAÇA COMODORO
(VÁLIDA PARA O RANKING ESTADUAL)

CLASSE OPTIMIST
14 e 15 de maio de 2022

ORGANIZAÇÃO: 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 da WS (RRV- 2021/2024);
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 prese nciou, 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. INSTRUÇÕES DE REGATA
2.1 As Instruções de Regata estarão disponíveis até o dia 13 de maio de 2022.
3. COMUNICAÇÃO
3.1 O quadro oficial de avisos será o quadro virtual de aviso no grupo de Whatsapp do evento. Inclusive, os horários das Publicações a serem
considerados serão os horários da publicação no quadro virtual de aviso.
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
4.1 O evento é aberto para os velejadores elegíveis da Classe Optimist;
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 14 de maio de 2022.
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
14 de maio
13h
Regatas
15 de maio
13h
Regatas
6.2 O evento consistirá em uma série de 04 (quatro) regatas;
6.3 2 (duas) regatas serão realizadas por dia, uma terceira regata poderá ser realizada, caso o programa esteja em atraso.
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 na área que compreende a raia da Praia do Flamengo.
8. PERCURSOS
8.1 Os percursos a serem seguidos serão 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 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.
11. PRÊMIOS:
11.1 Serão premiados nas Categorias Veteranos e Estreantes, os 05 (cinco) primeiros colocados na classificação geral e os 3 (três) primeiros
das categorias: Juvenil (Masc. e Fem.), Mirim (Masc. e Fem.) e Infantil (Masc. e Fem.).
12. 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

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

