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RReeggaattaa  OOssccaarr  MMaattttoossoo  MMaaiiaa  
CCllaassssee::  OOppttiimmiisstt  ((VVeett..  ee  EEsstt..))  

8 de outubro de 2011 
 

Autoridade Organizadora: Clube Naval 
Charitas - Niterói – RJ APOIO 

   
 
1. REGRAS: 
A Regata  será disputada pelas regras da ISAF 2009/2012, determinações da CBVM e FEVERJ, Regras da Classe 
Optimist e Instruções de Regata. 

1.1 A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a 
Vela. 

1.2 Fica valendo o regulamento da Coordenadoria do Estado do Rio de Janeiro. 
 
2. AVISO AOS COMPETIDORES: 
Avisos aos competidores serão afixados no Quadro Oficial de Avisos do evento, localizado no quadro próximo aos 
Optimists do Clube Naval Charitas. 
 
3. ALTERAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE REGATA: 
Qualquer alteração nas instruções de regata será afixada antes das 11:00h do dia que entrará em vigor, exceto 
alteração na programação de regatas, que será afixada até as 19:00h do dia anterior ao dia em que terá efeito. 
 
4. SINALIZAÇÃO EM TERRA: 

4.1. Sinalização em terra será içada no mastro principal do evento, localizado na rampa principal de 
embarque e desembarque. 

4.2. Quando o galhardete RECON é içado em terra, o seu significado descrito na sinalização de regata 
RECON é modificado de "1 minuto" para "não antes de 60 minutos". 

 
5. PROGRAMA DE REGATAS: 

5.1. Data de regata 
Dia Horários  Eventos  

Sabado, 08/10 14:00h 1a Regata 
Após 1ª 2a Regata 
19:30h Cerimônia de premiação 

5.2. O horário programado para o sinal de atenção da regata será às 14:00h. 
5.3. Serão disputadas 2 (duas) regatas para as categorias Veterano e Estreante, valendo o resultado final 

do somatório das 2 (duas) regatas. 
5.4. Nenhum sinal de atenção será feito depois das 16:00h. 

 
6. BANDEIRAS DE CLASSE: 
A bandeira da classe será: 

Optimist:  Bandeira:  
Veterano com o símbolo da classe Optimist na cor preta com o fundo branco 
Estreante bandeira verde 

 
7. AREAS DE REGATAS: 
A área de regata será na Enseada de Jurujuba, Niterói. 
 
8. PERCURSOS: 
O percurso a ser seguido será descrito na Instrução de Regata. 
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9. MEDIDAS DE SEGURANÇA: 
Além das Regras da Classe 4.2(A) e (B), 4.3(A) e (B), cada barco deve ter a bordo um remo com uma superfície 
mínima de 0,025m2 preso ao barco com um cabo, e todo competidor deverá ter um apito amarrado ao salva-
vidas. 
Sempre que estiver na água o competidor deverá usar equipamento de flutuação pessoal. Uma roupa de borracha 
ou impermeável não à um equipamento de flutuação pessoal. Se o equipamento de flutuação pessoal de um tipo 
de inflar, sempre que estiver na água este deve estar totalmente inflado. Isso altera a REGRA DE REGATA VELA 
40. 
 
10. SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 
Não será permitida a substituição de equipamento danificado ou perdido sem autorização da Comissão de 
Regata. O pedido de substituição de equipamento deve ser feito a Comissão de Regata na primeira oportunidade 
razoável. 
 
11. BARCOS DE APOIO: 
Chefes de equipe, treinadores e pessoal de apoio não poderão navegar na área de regata, após o sinal de 
preparação para a primeira classe a partir, até que todos os barcos tenham chegado ou a Comissão de Regata 
tenha sinalizado retardamento, chamada geral ou anulação. 
 
12. PREMIAÇÃO: 

12.1. Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados na classificação geral, e os 03 (três) primeiros de 
cada categoria, desde que tenham 5 (cinco) ou mais barcos inscritos; com 4 (quatro) ou 3 (três) barcos 
inscritos, só serão premiados os 1º (primeiros) colocados. 

12.2. A Cerimônia de Premiação será no dia 8 de outubro de 2011, logo após a regata no Bar da Praia ou na 
Boite do Clube Naval Charitas. 

 
13. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
A regata será aberta a todos os barcos da Classe Optimist que estiverem quites com a FEVERJ. 
Os barcos elegíveis poderão se inscrever na Secretaria do Campeonato até às 11:00h do dia 08 de outubro de 
2011. 
Os seguintes documentos serão necessários para conf irmação da inscrição: 
• Comprovante de pagamento da anuidade da FEVERJ 2011; 
• Velejadores de outros estados deverão comprovar a quitação de suas obrigações junto às referentes 

federações; 
 
14. TAXAS DE INSCRIÇÃO: 
Inscrições antecipadas podem ser feitas preenchendo a ficha modelo disponível no site 
www.cncharitas.org.br/boletins/Insc_RegataOscarMattosoMaiaOpti_08Out11.pdf do Clube Naval Charitas. 
As inscrições serão isentas de taxas. 
 
15. 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 indivíduos envolvidos com a organização das regatas, não aceitará 
qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte, que possam ocorrer a pessoas ou propriedades 
relacionadas diretamente com a série a regata, tanto em terra quanto a bordo, como conseqüência da participação 
no evento. 
 
16. INFORMAÇÕES 
Para maiores informações entrar em contato com: 
Clube Naval Charitas – Av. Carlos Ermelindo Marins, 68 Charitas, Niterói – RJ 
Secretaria Náutica: Sra. Deisi ou Henrique. 
Tel.: (21) 2109-8125 / 8126 
Fax: (21) 2109-8199 
e-mail: nautica@cncharitas.org.br 
site: www.cncharitas.com.br/matoso_maia_out11.html 


