
    Clube Naval Charitas  
                   Aviso de Regata 

1ª Regata das Flotilhas do CNC 
Classes: Laser (std. Radial e 4.7), Dingue (veterano e 
estreante),Optimist (veterano e estreante), Snipe e 

Prancha a vela 
Data: 23/05/2010 
                                  Organização 

                              
 
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: Será cobrada uma taxa de R$5,00 por barco no ato da inscrição, que dará direito a 
disputar a regata e ao churrasco de confraternização. 
2.2: A regata será aberta à todos os velejadores das classes Laser (std, radial e 4.7),   
Dingue (veterano e estreante), Snipe, Optimist (veterano e estreante) e prancha a vela que 
possuem como clube federado o CNC, podendo ocasionalmente participar convidados de 
outros clubes. 
 
2.3: Os barcos elegíveis poderão se inscrever na secretaria do Clube Naval Charitas até as 
12 horas do dia 23 de maio de 2010. 
 

3. PROGRAMAÇÃO:_________________________________________________________ 
 
3.1: Registro: Domingo, 23/05 até as 12 horas na secretaria náutica 
 
3.2: Dia e horário da regata:  DOMINGO, 23/05  # 13:00h 
 

      3.3: Número de regatas programadas: Está programada 1 regata para cada classe  
 
      3.4: O horário programado para início do procedimento de largada é as 13:00h 
 
      3.5: Nenhum sinal de atenção será dado após as 16:00h do dia 23/05 
 
      3.6: Churrasco: Será oferecido um churrasco de confraternização para todos   
             os velejadores, técnicos e comissão organizadora após o término das regatas no Bar   
             da Praia 



 
4. INSTRUÇÃO DE REGATA:__________________________________________________ 
 

Estarão disponibilizadas na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 
 

5. ÁREAS DE REGATAS:______________________________________________________ 
 
A área de regata será na Enseada de Jurujuba, Niterói ou Baia de Guanabara. 
 

6. PERCURSOS:_____________________________________________________________ 
 
Os percursos a serem seguidos serão incluídos na Instrução de Regata 
 

7. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:__________________________________________ 
 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade.  Considere a 
regra 4, decisão de competir. A autoridade organizadora e os indivíduos envolvidos com a 
organização das regatas, não aceitará qualquer responsabilidade por perdas e danos 
materiais, físicos ou morte, que possam ocorrer à pessoas ou propriedades, relacionados 
diretamente com as séries de regatas, tanto em terra quanto  a bordo, como conseqüência 
da participação do evento 
 

8. INFORMAÇÕES:____________________________________________________________ 

 
                                                                                                                                                                                                      
Para maiores informações entrar em contato com: 
Clube Naval Charitas - Diretoria de Vela - Av. Carlos Ermelindo Marins, 68 – Charitas – Niterói - 
RJ. 
Secretaria Náutica: Sra. Deisi ou Henrique 
Telefones: (21) 2109-8125 / 8126 
Fax: (21) 2109-8199 
e-mail: nautica@cncharitas.com.br 
Site: www.cncharitas.com.br 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                        
 


