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Aviso de Regata 
O Clube Naval Charitas convida você e sua família para a 

1ªRegata Aniversário da Força de Submarinos 
(93 anos dos marinheiros até debaixo d’água) 

14 de Julho de 2007 
PATROCINIO:  PETROBRAS, ARACRUZ CELULOSE, Caixa de      
Construções de Casas para o Pessoal da Marinha 
REGRAS: 
a) Regras Internacionais de Regata a Vela da I.S.A.F. (Internacional Sailing Federation) 2005/2008; 
b) Determinações da F.B.V.M. e F.E.V.E.R.J.; 
c) As Instruções de Regata; incluindo as alterações feitas pela Comissão de Regata . 
CLASSES: 
Barcos a vela, de oceano de quilha fixa ou móvel e escaler. 
Todas as categorias em “bico de proa”. 
Categorias:  Até 23,9 pés De 24 a 26,9 pés  De 27  a  29,9 pés  De 30 a 33,9 pés 
  De 34 a 38,9 pés  Mais de 39 pés  Escaler 
ELEGIBILIDADE: 
Serão considerados elegíveis todos os veleiros que possuírem a bordo certificados de Espírito Esportivo, 
Espírito Marinheiro, Admiração à Marinha  e à Força de Submarinos em seu 93º aniversário 
INSCRIÇÕES: 
As inscrições poderão ser feitas no CNC, ou na CR, até o dia do evento.  
PERCURSO PARA OS OCEANOS:  
Largada em frente ao Centro de Convívio da Base de Submarinos (Mocanguê Grande); Montar bóia de 
contravento (comissão sinalizará montagem por bombordo ou boreste, em função da direção do vento); Montar 
Parcel das Feiticeiras por Bombordo;Montar a bóia de perigo isolado da Laje por Bombordo, Montar a bóia de 
sinalização especial (amarela) em frente à Diretoria de Hidrografia e Navegação por bombordo; Cruzar a linha 
de chegada nas proximidades do Centro de Convívio. 
PERCURSO PARA ESCALER  
Idêntico ao percurso para os oceanos, excluindo a montagem da bóia de perigo isolado da Laje (largada, bóia de 
contravento, parcel das feiticeiras, bóia amarela da DHN, chegada) . 
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 
11:00 hs Largada para todas as classes; 
13:00 hs Tempo limite para cruzar a linha de chegada. Estarão autorizados a ligar o motor ou disparar remos 
os veleiros que não conseguirem cumprir o tempo limite, pois o almoço estará começando... A premiação será 
em seguida. Estará autorizado o fundeio na enseada do Centro de Convívio da Base de Submarinos. Haverá 
botes infláveis da Marinha para realizar o movimento bordo-terra-bordo. Também estará autorizada a 
atracação no cais da marina da Base de Submarinos, situada sob a ponte Rio-Niterói (haverá pessoal 
sinalizando o local). Os tripulantes, ao desembarcar na Base, receberão um crachá de identificação alusivo ao 
evento. O crachá dará acesso a visitas guiadas ao museu da Força de Submarinos e, caso disponível, a um 
submarino da classe “TUPI”. 
INSTRUÇÕES DE REGATA: 
Serão entregues na secretaria do CNC ou por e-mail. 
PREMIAÇÃO: 
Serão premiados os 3 primeiros de cada categoria de veleiros de oceano e da classe escaler. 
A cerimônia de premiação será realizada no mesmo dia, 14 de julho, após o almoço, às 14:00 hs. 
RESPONSABILIDADE: 
A decisão de competir será de exclusiva responsabilidade dos velejadores (ISAF, regra 4). O Clube Naval 
Charitas, bem como as demais partes envolvidas na organização da Regata, não assumem qualquer 
responsabilidade por lesões de qualquer tipo (inclusive a morte) ou avarias, danos ou extravios materiais, de 
pessoas ou de qualquer natureza, referente aos participantes ou barcos, antes, durante e após as regatas. Os 
participantes estarão competindo por seu próprio risco e responsabilidade. 


