
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÃO nº 1 DO 
AVISO DE REGATAS 

 

 

 

apoio: 
 
 



 

MINICIRCUITO RIO 2012 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELEIROS 

OCEANO SUB 30 PÉS 
 

28, 29, 30 de Abril e 1 de Maio 
 
O Iate Clube Brasileiro tem a honra de convidar VSa. e Exma. família  para 
participar ou assistir Mini Circuito Rio, que se realizará no dia 28, 29, 30 de Abril 
e 1 de Maio.  
Maiores informações podem ser obtidas na Secretária Náutica do Iate Clube 
Brasileiro, em nossa sede, Estrada Fróes, nº 400, São Francisco, Niterói, RJ - 
Tel. e Fax.: (021) 2714-8224 / 2714-8252. 

Nos anos 80, o Mini Circuito reuniu os maiores nomes da Vela brasileira e 
internacional, fazendo surgir grandes velejadores e projetistas de barcos como 
Maurillo Queiroz, Tuzé, Cabinho, Marcio Schaeffer, entre outros. Suas últimas 
edições foram nos anos de 2005 a 2008  

O O Mini Circuito Rio de 2012 e CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE 
OCEANO SUB 30” irá reviver este grande evento da Vela Nacional, sendo  
aberto para todos os Veleiros Oceânicos de até 29,9 pés. 

 
 
I - ORGANIZAÇÃO e REALIZAÇÃO 

Associação Brasileira 

de Vela Oceânica 

(ABVO) e Iate Clube 

Brasileiro (ICB) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II - REGRAS DO EVENTO 

 

A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições 

das: 

• Regras de Regatas a Vela da ISAF 2009/2012; 

• Determinações da FBVM e da FEVERJ; 

• Regras das Classes Convidadas; 

• Instruções de Regata. 

A partir da primeira regata corrida até o final do campeonato, os barcos não 

poderão ser retirados da água e deverão pernoitar no ICB ou local aprovado 

pela Comissão Organizadora do evento. 

O evento é classificado como categoria C de acordo com Código de Propaganda 

ISAF. 

 

III – ELEGIBILIDADE 

 

Serão considerados elegíveis os concorrentes que estiverem: 

• Regularizados com a ABVO, na data da regata; 

• Regularizados com a Associação de suas respectivas Classes; 

• Inscritos de acordo com o item IV destas Instruções de Regata. 

 

 

IV - INSCRIÇÕES 

 

A taxa de 

inscrição no valor 

de R$ 150,00 por 

barco deverá ser 

paga na secretaria do 

ICB ou através de 

depósito bancário na 

conta corrente: BANCO 



 

399 HSBC AG 0241 CC 55055-81 em nome de Iate Clube Brasileiro CNPJ 

30128425-0001/41 e o comprovante encaminhado à secretaria náutica do ICB, 

até o dia 25 de abril de 2012. Os formulários de inscrição em regata deverão 

ser preenchidos e entregues na Secretaria Náutica do Iate Clube Brasileiro, até 

as 12h00min horas do dia 28/04/2012 ou enviados via fax pelos telefones 

2714-8252 ou 2714-8224 e pelo e-mail vela@icb.org.br. 

 

V – CLASSES CONVIDADAS / PREMIAÇÃO 

 

Os barcos deverão se inscrever em uma das categorias de Classe Oceano : 

ORC, BRA/RGS , BRA/RGS CRUZEIRO ou Clássicos/Antigos. 

 

Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados das classes acima 

estabelecidas que se fizerem presentes na raia com o mínimo de 05 

embarcações. Nas classes em que houver menos de 05 barcos participantes, 

será premiado somente o 1º colocado. 

 

V.1 Será permitido que um barco possa competir simultaneamente em sua 

flotilha de monotipos abaixo 

listadas e numa classe de 

tempo corrigido; 

� J 24` 
� Velamar 22` 
� Ranger 22` 
� Veleiros 23` 
� MV 25` 
� HPE 25` 
� Skipper 21` 
� Angra 21` 
 
Obs: Barcos da Classe 
MV25 e HPE 25 que 
não permitem 
medição para 
tempo corrigido 
poderão correr 
apenas nas suas 



 

 

flotilhas de monotipos. 
 
Serão premiados também os 03 (três) primeiros colocados das classes 
monotipos acima estabelecidas que se fizerem presentes na raia com o mínimo 
de 05 embarcações. Nas classes Monotipo em que houver menos de 05 barcos 
participantes, será premiado somente o 1º colocado. 
 

V.2 Barcos sem certificados de medição nas regras BRA/RGS e ORC, irão 

competir na na regra BRA/RGS cruzeirão com rating atribuído pela Comissão 

Técnica do Evento. 

 

V.3 Decisões da categoria que o barco irá competir e seu rating atribuído não 

será motivo de protestos ou apelações. 

 

VI–  PROPAGANDA 

 

Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida pela 

Autoridade Organizadora. 

 

VII–  PROGRAMAÇÃO 

 

Registro: até sábado dia 28 de abril às 11 hs; 

 

O evento será composto por 05 regatas sendo 02 curtas, 02 regatas médias e 

01 regata longa. 

 

O campeonato 

será considerado 

válido com um 

mínimo de 03 

regatas, sendo que a 

partir da quarta regata 

o pior resultado será 

descartado. 



 

No Sábado, 28/04 o horário programado para o sinal de atenção da regata às 

13:00h. 

No Domingo, 29/04 o horário programado para o sinal de atenção da regata às 

12:00h. 

Na Segunda, 30/04 o horário programado para o sinal de atenção da regata às 

14:00h. 

Na terça, 01/05, o horário programado para o sinal de atenção da regata às 

12:00h. 

 

VIII–  INSTRUÇÕES DE REGATA  

 

Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das 

inscrições. 

 

 

IX – LOCAL 

 

 A área de regata será na Baia de Guanabara e proximidades, 

preferencialmente na Enseada 

de São Francisco em Niterói. 

 

 

X – PERCURSOS:  

 

Os percursos a serem 

seguidos serão incluídos 

nas Instruções de 

Regata. 

 

 

 



 

 

XI –  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, seus antecedentes, durante 

ou depois de completada. 



 

 

NOME DA 
EMBARCAÇÃO

NUMERAL

RGS CRUZEIRO TMF ORC TMF

CLÁSSICOS/ANTIGOS RGS TMF

J 24`
Velamar 22`
Ranger 22`
Veleiros 23`

MV 25`
HPE 25`

Skipper 21`
Angra 21`

 TIMONEIRO

email

TRIPULANTE 1

email

TRIPULANTE 2

email

TRIPULANTE 3

email

TRIPULANTE 4

email

TRIPULANTE 5

email

TRIPULANTE 6

email

ESPECIE
NUMERO
BANCO OBS:

LOCAL
NOME

CELULAR

NA SECRETARIA DO ICB

TIPO
OBSERVAÇÃO

DEPÓSITO BANCÁRIO/DOC

DECLARAÇÃO
Declaro conhecer as regras de regata da ISAF, principalmente as regras fundamentais, as determinações da CBVM, o regulamento 

técnico da FEVERJ, as instruções de regata e as regras pertinentes a minha classe. Na mesma forma confirmo estar eu e meus 

tripulantes, assim como o barco a vela aqui inscrito, rigorosamente de acordo com a declaração agora prestada.

CHEQUE

DATA
BANCO EMISSOR

CELULAR

CELULAR

CELULAR

CELULAR

DATA

CELULAR

outro tipo de embarcação

PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO

TAMANHO

CELULAR

ASSINATURA

MINI CIRCUITO RIO  -  2012 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE 
VELEIROS OCEANO SUB 30 PÉS

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

    IATE CLUBE BRASILEIRO            

o valor de R$ 150,00 referentes a inscrição no even to foi realizado da seguinte forma

CATEGORIA

CLASSE

CLUBE FEDERADO


