
 Clube dos 

Caiçaras 
Vice-Comodoria de Esportes Náuticos 
 

 
Aviso de Regata 

 

CCaammppeeoonnaattoo  EEssttaadduuaall   CCllaassssee  SSnniippee  
Estado do Rio de Janeiro  

  

2200,,  2222,,  2233,,  2299  ee  3300  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22000088  
 

OOrrggaanniizzaaççããoo::  CClluubbee  ddooss  CCaaiiççaarraass  
Av. Epitácio Pessoa s/n, Lagoa, Rio de Janeiro, RJ 

Tel. 2529-4823     E-mail nautica@caicaras.com.br   

 

 1 –  REGRAS: 
O Campeonato será regido pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de 
Regata a Vela da ISAF (International Sailing Federation) 2005/2008. 
 

 2 – PROPAGANDA: 
O uso de propaganda em conformidade com o regulamento 20 da ISAF poderá ser determinado 
nas instruções de regata. 
 

 3 – ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
3.1 O Campeonato será aberto a todos os barcos da classe Snipe com selo 2008, timoneiro 

em dia com a SCIRA e tripulação em dia com as respectivas Federações de Vela. Cada 
barco deve apresentar seu certificado de medição válido. 

3.2 Os barcos elegíveis poderão se inscrever preenchendo o formulário de inscrição e 
entregando-o na Secretaria do Campeonato até as 12:00 horas do dia 20 de novembro de 
2008. 

 
 4 – TAXAS: 

As seguintes taxas serão requeridas: 
Taxa de inscrição de R$ 50,00 (quarenta reais) por tripulante. 
 

 5 – PROGRAMA: 
5.1 Dias de Competição: 

Quinta-feira (feriado) 20 / 11 09:00 ás 12:00 Inscrições 
  12:00 Reunião de Comandantes 
  13:00 Regatas 
Sábado 22 / 11 13:00  Regatas 
Domingo 23 / 11 13:00  Regatas 
Sábado 29 / 11 13:00  Regatas 
Domingo 30 / 11 13:00  Regatas 
  17:00  Cerimônia de Premiação 

 
5.2 Serão disputadas até 10 (dez) regatas e no máximo 3 (três) por dia. 
5.3 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia é às 13:00 h. 
5.4 Não será dada nenhuma partida após as 16:00 horas de Domingo dia 30/11/2008. 
 

 6 – MEDIÇÕES: 
Todos os barcos estarão sujeitos a medição e pesagem a qualquer momento do campeonato. 
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 7 – INSTRUÇÕES DE REGATA: 
Estarão disponíveis no momento da confirmação da inscrição na Secretaria do Evento. 
 

 8 – LOCAL: 
8.1 Clube dos Caiçaras, Av. Epitácio Pessoa s/n, Lagoa, Rio de Janeiro, RJ. 
8.2 A Área de Regatas será a Lagoa Rodrigo de Freitas – Rio de Janeiro, RJ. 

 
 9 – PERCURSOS: 

Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata. 
 
 10 – LOCAL DE PERMANÊNCIA: 

Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados no pátio de barcos do Clube dos 
Caiçaras. 
 

 11 – PONTUAÇÃO: 
11.1 É requerido que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série. 

(a) Quando menos de 6 (seis) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série 
será a  soma de suas pontuações em cada regata. 

(b) Quando de 6 (seis) a 7 (sete) regatas forem completadas, a pontuação do barco na 
série será a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

(c) Quando mais de 7 (sete) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série 
será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seus dois piores 
resultados. 

 
 12 – PRÊMIOS: 

Prêmios serão concedidos como segue: 
1º ao 3º Lugar na classificação Geral 
1º ao 3º Lugar na categoria Júnior 
1º ao 3º Lugar na categoria Master 
1º ao 3º Lugar na categoria Mista 
1º ao 3º Lugar na categoria Feminina 
1° ao 3° Lugar na categoria B 
 

 13 – 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 e seus 
antecedentes, durante ou depois de completado o evento. 
 

 14 – MAIS INFORMAÇÕES: 
Para mais informação entrar em contato com: 
Clube dos Caiçaras 
Diretoria de Vela 
Tel. 2529 4823 – E-mail nautica@caicaras.com.br  
 
Bons Ventos! 
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