
Iate Clube do Rio de Janeiro

RETOMADA DAS REGATAS 2020 
As regatas e atividades de Vela do ICRJ foram suspensas em 13 de março de 2020 em 

virtude da evolução da Pandemia de Sars Covid 19 e atendendo as determinações das 
autoridades. 

Diversas regatas do calendário anual de regatas 2020 do ICRJ foram canceladas ou 
adiadas. 

Após cerca de três meses sem as atividades de mar, e frente aos novos 
posicionamentos das autoridades cabe a reflexão sobre o retorno das atividades da Vela pelo 
ICRJ. 

Considerando a publicação da CBVela com as Recomendações para Atletas da Vela 
em relação aos treinamentos em https://www.cbvela.org.br/.  

Considerando as características do Esporte da Vela, praticado ao ar livre, sem contato 
pessoal.  

Serão retomadas as atividades da Vela a partir de julho de 2020, uma vez que está 
liberada a prática do desporto individual (sem público ou aglomeração) pela Autoridade 
Municipal. 

A retomada das regatas a vela seguirá a racionalidade do maior distanciamento 
social e acontecerá em 03 etapas, em consonância com a diminuição das restrições 
pelas autoridades: 

PRIMEIRA ETAPA: 
• Regatas com embarcações de uso individual
• Nenhuma cerimônia de premiação.
• Proibição de aglomeração em terra

SEGUNDA ETAPA: 
• Regatas com embarcações de duplas
• Cerimônia de premiação simplificada e
respeitando o distanciamento
• Proibição de aglomeração em terra

TERCEIRA ETAPA: 
• Regatas com embarcações com mais do que 2 tripulantes
• Cerimônia de premiação respeitando as recomendações vigentes
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Para ser viável o retorno das atividades de Vela do ICRJ, nesta primeira etapa 
devemos seguir as recomendações de distanciamento social amplamente discutidas na 
sociedade: 

• Obrigatório o uso de máscara
• Uso de medidas rígidas de higiene com água-sabão e álcool liquido ou gel
• Proibida a aglomeração em terra como segue:

1. Acesso ao Hangar limitado - os barcos devem ser retirados do hangar,
preferencialmente na véspera (poderá ser solicitado ao hangarista essa retirada por
telefone: ramal 1217);

2. Montagem, permanência e pernoite dos barcos fora do hangar – independente da
condição climática, e manter os barcos o mais distante possível,

3. Há disponibilidade de álcool em gel no hangar;

4. Saída e retorno do mar por grupos em horários distintos;

5. Proibição da presença de acompanhantes;

6. Ao término das regatas e treinamentos solicitamos que deixem o hangar
imediatamente, não é aconselhável o uso dos vestiários;

7. Os técnicos deverão ir sozinhos nos botes;

8. Solicitamos que os velejadores de clubes co-irmãos e com acesso ao mar, dirijam-se a
raia de regata partindo dos seus clubes.

9. Em caso de sintomas compatíveis com virose respiratória - gripe ou resfriado , não
saia de casa e faça contato com o seu médico.

É fundamental a colaboração de todos respeitando as determinações 
apresentadas. 
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