
ALTERAÇÃO Nº 1 DO AVISO DE REGATA 

 

XXXIV CAMPEONATO CARIOCA DA CLASSE 

STANDARD 

 

XII CAMPEONATO CARIOCA CLASSE 4.7 

 

19, 20, 26 e 27 de julho de 2008 
  

Autoridade Organizadora: 

BÚZIOS VELA CLUBE 

  www.buziosvelaclube.com.br 

 
AVISO DE REGATA 

 

1. REGRAS: A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições 

das Regras de Regata a Vela. 

 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

2.1 A Regata será aberta a todos os barcos das classes Laser (Std., e 4.7), velejadores em 

dia com a ABCL e com as respectivas Federações Estaduais para o ano de 2008. 

2.2 Os barcos elegíveis deverão se inscrever na Secretaria do Evento até as 12h do dia 19 

de julho de 2008. 

 

3. TAXAS:  Será cobrada uma taxa de R$ 80,00 (Oitenta reais) por velejador e técnico. 

 A partir de 12 de julho a entrada e freqüência de velejadores no Clube estarão liberadas 

para os velejadores que pretendam treinar para o Campeonato. Porém, é fundamental a 

comunicação prévia ao Clube, através do e-mail: buzios.vela.clube@terra.com.br. 
 

4. PROGRAMAÇÃO: 

 •        Registro e Reunião de Comandantes: 

Sábado, 19/07        

Registro          9h às 12h 

Reunião de Comandantes      11 h 

4.2 Dias de Competição: 

Sábado, 19/07   Regatas  

 Domingo, 20/07   Regatas 

Sábado, 26/07   Regatas  

 Domingo, 27/07   Regatas  

4.3 Número de regatas programadas:  

Regatas   Regatas por dia: 

8 regatas  3 regatas.  



4.4 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia é às 

13h. 

4.5 Não será dada nenhuma partida após as 16h, no Domingo dia 27/07/2008 

 

5. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião 

da abertura das inscrições. 

 

6. LOCAL: A área de regata será em frente à Praia de manguinhos 

 

7. PONTUAÇÂO:  

7.1 É requerido que 4 (quatro) regatas devem ser completadas para que se constitua a 

série.  

7.2  a) Quando menos de 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do 

barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata. 

b) Quando 5 (cinco) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 

série será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

 

8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os competidores participam da regata a seu 

próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir. A autoridade organizadora não 

aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte relacionados 

diretamente com a série de regatas, seus antecedentes, durante ou depois de completada. 

 

9. HOSPEDAGEM: Haverá alojamento, coletivo, masculino, na sede do Búzios Vela 

Clube. Será cobrada diária de R$ 20,00 por Velejador. As reservas devem ser feitas até 

10/07/2008 e conter o nome do velejador, clube de origem e data prevista para chegada. É 

necessário trazer roupas de cama. Obs.: vagas limitadas. 


