
Iate Clube do Rio de Janeiro

PATROCÍONIO:

28 de abril a 01 de maio de 2012
AVISO DE REGATA

1. REGRAS:  A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das  
Regras de Regata a Vela 2009-2012 e Regras da SCIRA.

2. PROPAGANDA: A propaganda será restrita à categoria C.

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
3.1 A Regata será aberta a todos os barcos da classe Snipe.
3.2 Os barcos elegíveis deverão se inscrever através do site:   www.icrj.com.br ou e-mail:  

vela@icrj.com.br ou na Secretaria do Evento até às 12:00h do dia 28 de abril de 2012.

4. TAXAS:
Inscrições recebidas até 01 de abril de 2012 – R$ 80,00 por barco
Inscrições recebidas de 02 de abril de 2012 á 28 de abril de 2012 – R$ 120,00 por barco

5. PROGRAMA:
5.1 Registro:

Sábado, 28/04 09:00 às 12:00h
5.2 Dias de Competição:

Sábado, 28/04  Regatas
Domingo, 29/04  Regatas
Segunda, 30/04 Regatas
Terça, 01/05 Regatas

5.3 Número de regatas programadas:
Regatas Regatas por dia:
08 (oito) regatas máximo 3 (três) regatas

5.4 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia é às  
12:00h.

6. INSTRUÇÕES DE REGATA:  Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da  
abertura das inscrições.
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7. LOCAL: A área de regata será na Baia de Guanabara  - Rio de Janeiro.

8. PERCURSOS: Os percursos a serem seguidos serão os aprovados pela classe: barla-sota,  
olímpico e triangular.

9. PONTUAÇÂO:
9.1 Será aplicado o Sistema Linear do Apêndice A.
9.2 É requerido que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série.
9.3 a) Quando menos de 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco  

na série será a soma de suas pontuações de cada regata.
b) Quando 5 (cinco) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na  

série será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado

10. PRÊMIOS E SORTEIOS: 
10.1 Prêmios serão concedidos como segue: 1º ao 3º colocado na Classificação Geral e das  

categorias: B, Júnior, Master e Mista. 
10.2 Haverá sorteio de vários prêmios:

OBS: Para  participar  do  sorteio  os  velejadores  devem  estar  devidamente  inscritos  no  
campeonato e em dia com a anuidade da SCIRA, além de  ter completado 80% das  
regatas válidas para o campeonato. Além disso deverão estar  presentes e trajados  
com a camiseta do evento na Cerimônia de Premiação.

11.  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 série de regatas e seus antecedentes, durante ou depois de completado o  
evento.

12. MAIS INFORMAÇÕES:  Para maiores informações entrar em contato com Diretoria de  
Vela do ICRJ: Tel.: +55 21 3223 -7214 ou e-mail: vela@icrj.com.br - site: www.icrj.com.br

PATROCÍNIO:

Av. Pasteur, 333 - Praia Vermelha - C.E.P.:22290-240 - Rio de Janeiro/RJ
Tel.:(21) 3223-7200 ramais: 2139, 2270, 2118 ou Fax: 2269 ou Tel.: 3223-7214 - e mail: vela@icrj.com.br

http://www.icrj.com.br/
http://www.icrj.com.br/

