
25, 26 e 27 de Março, 1 e 2 de Abril de 2011

2º AVISO DO EVENTO

CLASSES CONVIDADAS: 

ORC INTL, ORC Club, RGS, Angra 21, HPE25. APS, APS Novos e Cruzeiro com e sem 
balão (*).

PERCURSOS:

Os percursos das regatas serão divulgados nas instruções. Estão programadas 
quatro regatas, sendo uma longa, uma média e dois barla-sotas. Para a classe 
cruzeiro estão programadas 3 regatas de percurso.

PROGRAMAÇÃO:

25/3 – DAS 18 AS 23:00HS – final das inscrições e início da pesagem para ORC Intl e ORC 
CLUB

26/3 – DAS 7:00HS AS 10:00HS – final das pesagens
           12:00hs – largada em frente ao ICAR - regata longa para todas as classes. 

19:00hs – canoa de cerveja e música
27/3 – 11:00hs – largada na Baia da Ribeira – 1 regata de percurso médio para CRUZEIRO e 

2 regatas barla-sota para demais classes.
02/4 – 12:00hs – largada em frente ao ICAR – 1 regata média para todas as classes.

16:00hs – feijoada para todos os participantes, com apresentação de resultados e 
premiação.
20:00hs – música

INSCRIÇÕES:
  
       R$80,00 por tripulante entre 01/03 e 18/03.
       R$120,00 por tripulante após 19/03, com data limite para inscrição no dia 25/03.

Obs: Tripulantes abaixo de 12 anos ou que participem de projetos sociais ligados à vela 
(como  por  exemplo,  Projeto  GRAEL),  são  isentos  de  inscrição,  mas  não  receberão 
camiseta do evento.



NÚMERO MÁXIMO DE TRIPULANTES INSCRITOS:  250

LOCAIS:

       Sede do ICAR em Angra dos Reis - Tel.: (24) 3377-0097
       Secretaria da ABVO
       INTERNET – www.semanadevela.org

OBS.: O pagamento das inscrições deverá ser feito através de cheque nominal ou através   
de depósito em favor de Iate Clube de Angra dos Reis (Banco Itau,  ag 0678 cc 48220-9, CNPJ 
30.321.012/0001-89 ) e enviar o comprovante do depósito indicando o nome da embarcação e 
número de tripulantes para o fax (24) 3377-0279 ou pelo email cadastroecobranca@icar.com.br
PREMIAÇÃO:

A premiação do evento está prevista para o dia 02/04/10  na festa de encerramento a partir  
das 20:00h: 

• Categoria Geral da ORC INTL, ORC Club, RGS, HPE25, ANGRA 21, APS e 
Cruzeiro: troféus para os 3 primeiros colocados.

• Os prêmios para  1º, 2º e 3º, só serão entregues caso hajam 4 ou mais 
competidores naquela Classe ou Categoria.  Caso contrário, só será entregue a 
premiação para o primeiro colocado.

INFORMAÇÕES:

Maiores informações no site do evento: http://www.semanadevela.org

Organização: Apoio:

http://www.semanadevela.org/
http://www.semanadevela.org/
mailto:cadastroecobranca@icar.com.br

