
AVISO DE REGATA 
 
Campeonato Brasileiro da Classe HPE25 - 2012 
 
Realização 
Iate Clube do Rio de Janeiro 

Av. Pasteur, 333 – Urca – Rio de Janeiro - RJ 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CLASSE HPE25 

 
07, 08 e 09 de setembro de 2012 – ICRJ, Rio de Janeiro - RJ 
 
1. REGRAS 
A série será disputada de acordo com as regras conforme definidas nas Regras de Regata a 
Vela da ISAF 2009-2012 (RRV ISAF 2009-2012), aplicando-se as determinações da CBVM e 
Regras da Classe HPE. 
No caso de haver divergências entre o Aviso de Regata, e as Instruções de Regata, prevalece esta 
última. Isso altera a regra 63.7 das RRV 2009-2012 
 
2. ELEGIBILIDADE 
A regata será aberta a todos os barcos que estiverem de acordo com o Apêndice 2 das Regras de 
Regata da ISAF 2009-2012 e certificados de medição da Classe HPE validos para 2012. É obrigatório a 
apresentação dos certificados de medição  no ato da inscrição. 
 
3. AVISOS AOS COMPETIDORES 
3.1 Todos os avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos de regata localizado 
na sede do ICRJ. 
3.2 Será realizada uma reunião de Comandantes na sexta-feira, dia 07 de setembro, às 10 horas, na 
sede do ICRJ. 
 
4. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA 
Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada antes das 10h00m do dia em que entrarão 
em vigor, exceto alteração no programa de regatas que será afixado até às 20h00m do dia anterior 
ao dia em que terá efeito. 
 
5. INSCRIÇÕES / TAXAS 
5.1 O valor da inscrição no campeonato brasileiro é de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 
embarcação. 
5.2 As inscrições e pesagem deverão ser realizadas na Secretaria do Campeonato (ICRJ) a partir do 
dia 02 de setembro das 10 às 18 horas.  
 
6. PROGRAMA DE REGATAS / PONTUAÇÃO / PROTESTOS 
Estão programadas 8 (oito) regatas da seguinte maneira: 

 Dia 07 de setembro: 03 (três) regatas ‘barla-sota’ 

 Dia 08 de setembro: 03 (três) regatas ‘barla-sota’ 

 Dia 09 de setembro: 02 (duas) regatas ‘barla-sota’ 
6.1 Nenhuma regata terá partida após as 15:30h. 
6.2 A hora programada para o sinal de atenção de todas as regatas será as 12:00h. 
6.3 Sempre que a Bandeira DELTA estiver exposta na chegada significa que haverá outra regata 
imediatamente na sequência da chegada do último barco na linha de chegada. 



6.4 Quando houver mais de 06 regatas haverá 01 descarte. 
6.5 O campeonato será valido quando corridas 05 regatas validas. 
6.6 Alterando as regras 61.3 e 62.2 do RRV-ISAF/2009-2012: o limite de tempo para protestos de 
certificados de medição entre barcos e possíveis correções será até 18 horas do dia 07 de setembro 
de 2012. Após esta data, os mesmos serão encaminhados ao comitê técnico da classe HPE e não 
alterarão os resultados deste evento. 
 
7. INSTRUÇÕES DE REGATA 

7.1. As Instruções de Regata estarão à disposição dos participantes no ato da inscrição, na Secretaria 
do Campeonato, no Iate Clube do Rio de Janeiro. 
 
8. LOCAL DAS REGATAS 

8.1 As regatas serão realizadas na Baia da Guanabara. 
 
9. PERCURSOS 
8.1 Os percursos serão ‘barla-sota’ com quatro pernas ou seis pernas. Os percursos serão explicados 
detalhadamente nas Instruções de Regata. 
 
10. PREMIAÇÃO 

10.1 Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados. 
 
11. RESPONSABILIDADE 

11.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de 
Competir. A Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro (FEVERJ), o Iate Clube do Rio de Janeiro, 
os clubes filiados, a Marinha do Brasil, a Comissão de Regatas e todas as partes envolvidas na 
organização do evento, não assumem qualquer responsabilidade por acidentes, inclusive morte, 
danos, perda pessoal, de materiais ou de qualquer outra natureza, referente a barcos e 
participantes, antes, durante e depois do evento. Os participantes estão competindo por seu próprio 
risco e responsabilidade. 


