
 
 

CLASSE VELAMAR 22 
 

Aviso de Regatas 
 

Regata Barla-Sota 
24 de março de 2012 

 
1. REGRAS: 

 
1.1. A Regata será governada pelas Regras Internacionais de Regata a Vela da ISAF - Internacional 

Sailing Federation 2009/2012 determinações da CBVM, FEVERJ, regras das respectivas classes 
e Instruções de Regata. 

 
2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

2.1. A regata está aberta a todos os barcos elegíveis das Classes Velamar 22, Ranger 22, Veleiros 
23 (Vega e Fast) e Brasília 23.  

2.2. Os competidores deverão estar em dia com as suas Classes e sua Federação Estadual.  
2.3. Os barcos elegíveis poderão ser inscritos através dos formulários de inscrição, preenchidos e 

entregues na secretaria náutica do Clube Naval Charitas até uma hora antes da regata, 
enviando o formulário via e-mail para o endereço nautica@cncharitas.org.br ou entregando o 
formulário à CR até 30 minutos antes da largada.. 

2.4. O evento só será válido para as classes que tiverem um mínimo de 3 (três) barcos inscritos. 
2.5. Não haverá taxa de inscrição. 
 

3. PROGRAMA DA REGATA 
3.1. Data das regatas:  
 

Dia Horário Regatas do dia 
Sábado, 24/03/12 13:00 2 (duas) 

 
3.2. O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata do dia será às 12:55h.  
3.3. Não será dada nenhuma partida após as 16:30h do dia 24/03/2012 
 

4. INSTRUÇÕES DE REGATA:  
Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 
 

5. LOCAL:  
A área de regata será Enseada de Jurujuba e saco de São Francisco, a baia de Guanabara e 
imediações.  
. 

6. PERCURSOS:  
Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata. 
 

7. PRÊMIOS:  
Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados de cada classe, desde que tenham 5 
(cinco) ou mais barcos inscritos; se não só serão premiados os 1º (primeiros) colocados. 
 

8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:  
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, decisão de competir. 
A autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou 
morte relacionados diretamente com a regata, seus antecedentes, durante ou depois de completada. 


