
 

2º AVISO DE REGATA 

Campeonato Estadual das Classes 

VELAMAR 22 e VELEIROS 23 
(FAST 230 e VEGA 23) 

 

Classe convidada BRASÍLIA 23 

 

21, 22, 28 e 29 de Março de 2009 
 

ORGANIZAÇÃO:   Iate Clube Brasileiro 

 
1. REGRAS: 
1.1. O Campeonato Estadual da Classes Veleiros 23 e Velamar 22 será disputado sob as 

seguintes regras 

1. Regras Internacionais de Regatas a Vela da ISAF para 2009/2012;  

2. Determinações da FBVM e da FEVERJ;  

3. Regras das Classes; 

4. Instruções de Regata. 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
2.1. São elegíveis as tripulações da classe Veleiros 23 e Velamar 22, Brasília 23 que estiverem 

de acordo com as Regras de Filiação 2009 da FEVERJ e de acordo com o código de 

elegibilidade da ISAF. 

2.2. Os competidores elegíveis deverão realizar  suas inscrições até às 11:30 horas do dia 21 de 

março de 2009, preenchendo o formulário disponível na Secretaria Náutica do ICB (secretaria 

do evento). 

 

3. TAXAS:  
3.1. Será requerida uma taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) por barco, a ser 

recolhida na Secretaria Náutica do ICB, no momento da inscrição. 

3.2. A anuidade da FEVERJ poderá ser paga na Secretaria Náutica do ICB, caso necessário 

 

4. PROGRAMAÇÃO:  

21/03/07 (sábado) 09:00 às 11:30 h – Inscrições 

  
11:30 h – Reunião de comandantes            
13:00 h – Início das regatas  
17:00 h – Happy Hour (após as regatas do dia) 

22/03/07 (domingo) 13:00 h – Início das regatas 



28/03/07 (sábado 13:00 h – Início das regatas 
  17:00 h – Happy Hour (após as regatas do dia) 
29/03/07 (domingo) 13:00 h – Início das regatas 
 
4.1. Estão programadas 8 (oito) regatas no total, sendo necessárias, no mínimo, 4 
(quatro) regatas para a validação do Campeonato. 
                
5. INSTRUÇÕES DE REGATA:  
Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da confirmação das 
inscrições. 

6. LOCAL DAS REGATAS E PERCURSOS:  
As regatas serão realizadas na Baía de Guanabara e proximidades. Os percursos a serem 

utilizados serão incluídos nas Instruções de Regata. 

7. PONTUAÇÂO:  
7.1. Será aplicado o sistema linear de pontuação, de acordo com o item A4 do apêndice A das 

regras da ISAF. Haverá 1 (um) descarte do pior resultado da série, se realizadas de 05 a 08 

regatas.   

8. PREMIAÇÃO: 
8.1. Serão premiados os três (3) primeiros colocados no campeonato. 

8.2. A data da cerimônia de premiação será informada posteriormente. 

9. GUARDA DE BARCOS: 
Após as regatas, os barcos participantes deverão permanecer no cais do Iate Clube Brasileiro 

nos dias 21 e 28/03/09. 

10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:  
A decisão de participar ou não do campeonato, será de exclusiva responsabilidade dos 

competidores ou de seus responsáveis (em caso de menores). O Iate Clube Brasileiro ou 

qualquer outra pessoa ou entidade envolvida na organização do campeonato não se 

responsabilizam por qualquer lesão (inclusive morte), danos ou extravios materiais ou pessoais, 

perda ou reivindicação sustentada por competidores ou por qualquer pessoa relacionada com um 

competidor, antes, durante ou depois das regatas. 

11. INFORMAÇÕES:  
 

Para maiores informações entrar em contato com a   

Secretaria Náutica do ICB: Rita ou Patrícia  

Tel. e fax: (21) 2714-8224 ou (21) 2714-8252 

 


