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Amigos Capitães de Flotilhas, 
 
  

O nosso CAMPEONATO ESTADUAL de Optimist 2011 se aproxima e esperamos fazer o melhor para 
recebê-los bem como realizar um campeonato justo, simples e competitivo. 
  

O Rio Yacht Club é um clube tradicional da vela brasileira porém conta com uma reduzida estrutura 
física e financeira. Neste sentido achamos oportuno os detalhamentos abaixo. 
  
Infra-estrutura técnica planejada 
 

(1) Comissão de Regatas  
Rogerio Albuquerque e assistentes do Projeto Grael 
 

(2) Comissão de Medição 
Marcelo Amorim e assistentes do Projeto Grael 
 

 (3) Comissão de Protesto 
Francisco Calish (bandeira Amarela) e membros do RYC 

 
 (4) Medição 

A Medição será nos dias 21 (sexta-feira), das 8.00 às 21.00h, e dia 22 (sábado), das 8.00 às 
13.00h. Pedimos compreensão de todos para que seja agil ! 

 
- Veteranos: Serão conferidos o peso e o material que ainda não foi utilizado anteriormente 

em campeonatos. 
 
- Estreantes: Serão conferidos o peso e o material de segurança. 
 
- Horários sugeridos pelo medidor: 

 
- 08h às 11h : RYC,ICB, JIC e CNP 

   - 13h às 15h : CNC 
   - 15h às 16h : CC 
   - 17h às 21h : ICRJ 

 
Observações importantes: O velejador que não puder estar presente na medição deve 

facilitar o material, e as flotilhas devem enviar um representante para agilizar a medição. 
 

(5) Será montada na entrada da área náutica a secretaria do campeonato, com todos os recursos 
necessários para os procedimentos administrativos do campeonato. 

 
(6) Durante o campeonato, de forma a facilitar a reposição de algum material defeituoso, teremos 
a representação das lojas Ocean Blue (Alix) e ProNautic. 
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Cerimônia de abertura 
 
  No dia 22 (sábado) será realizada a cerimônia de abertura oficial do campeonato. 
 
 É necessário que as flotilhas tragam a bandeira de seu clube que será hasteada na ocasião da 
cerimônia. É previsto um pequeno desfile das flotilhas, finalizando com o hasteamento da bandeira 
nacional ao som do hino nacional. 

As bandeiras serão devolvidas ao final do campeonato, durante a cerimônia de premiação. 
Para abrilhantar a cerimônia de abertura e premiação devemos contar com a presença de 

campeões de vela do RYC. 
  
Alimentação 
 

O clube irá dispor de: 
- Pratos veleiros servidos na varanda da churrasqueira, para quem necessita alimentação 

rápida :caçula de carne/frango (arroz, feijão, carne, batata) ou caçula massa (carne/frango)  
- O restaurante do clube também oferece outras opções porém de valor mais elevado e de 

preparo mais demorado 
- De forma a facilitar o pagamento das refeições, será adotado o TICKET , com venda 

antecipada na secretaria. 
- Será servido cachorro quente após as regatas com valores módicos na própria área 

náutica. 
- Toda programação de alimentação e seus valores será exposta diariamente no quadro da 

secretaria. 
 

 Estacionamento 
 

O clube não possui espaço físico para estacionamento de visitantes. Por este motivo 
recomendamos que os acompanhantes estacionem seus veículos na área externa do clube. 

   Para os capitães de flotilha: 
- Botes pequenos podem pernoitar no seco na área náutica. 
- Para botes maiores, que visam pernoitar na água, avisar com antecedência de forma a 

reforçar a vigilância. 
- O pier da ponte maior fica disponível para atracação dos botes a traineira do ICRJ já está 

habituada a parar no pier do ICB pois não temos espaço para traineiras grandes. 
  
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE : 
 
 Para um apropriado dimensionamento da infra-estrutura acima detalhada é fundamental que 
sejam informadas, ATÉ O DIA 20 de SETEMBRO, as quantidades de velejadores veteranos e estreantes, por 
flotilha bem como a quantidade de técnicos e botes de apoio. 
 
  
 
Aguardamos a todos, sejam bem vindos! 
 
 
RAFAEL FRANCO e CLAUDIA SWAN 
Comissão Organizadora 
RYC 

 


