
                                             
Campeonato Brasileiro de Match Race

ICRJ - Rio de Janeiro, RJ, Brasil
8 e 9 de Dezembro – Junior e Feminino

15 e 16 de Dezembro - Open
Evento ISAF Grau 3

AVISO   DE REGATA  

1. AUTORIDADE ORGANIZADORAA Autoridade Organizadora do evento é o Iate Clube do Rio de Janeiro 
e ABRAMATCH.

2. LOCALIate Clube do Rio de Janeiro – Av. Pasteur, 333 - Urca, Rio de Janeiro, RJ - Brasil.

3 GRADUAÇÃO DO EVENTOO evento é graduado como um evento grau 3 pela ISAF.Esta graduação esta 
sujeita a uma reavaliação pelo Sub-Comitê de Match Race da ISAF. O evento pode ser regraduado quando 
houver uma razão clara para fazê-lo.

4. PROGRAMAÇÃO INICIAL
19/11/2012 18:00h Prazo final da requisição de convite
20/11/2012 18:00h Prazo final da confirmação da inscrição, com pagamento da taxa
21/11/2012 18:00h Confirmação da Inscrição pela organização.
08/12/2012  9:00h Pesagem das tripulações 
                   9:30h Reunião dos Timoneiros(as), distribuição das chaves e sorteio

       10:00h Regatas
09/12/20129:00h Reunião dos Timoneiros(as)

     10:00h Regatas18:00h Premiação
15/12/2012  9:00h Pesagem das tripulações 
                  9:30h Reunião dos Timoneiros(as), distribuição das chaves e sorteio

      10:00h Regatas
16/12/20129:00h Reunião dos Timoneiros(as)

     10:00h Regatas18:00h Premiação

Obs.: Exceto quando liberado pela organização, é obrigatório atender os seguintes eventos: (a) Pesagem; (b) 
Reunião (timoneiros ou tático ); (c) Premiação.

5. ELEGIBILIDADE
5.1 O Campeonato é aberto para 6 equipes feminino e Junior e 12 equipes no Open convidadas pela Comissão 
Organizadora.  As equipes devem efetuar o pagamento das taxas de inscrição e caução.
5.2 O timoneiro inscrito deverá estar no leme do barco enquanto em regata, exceto em emergência.

6. INSCRIÇÕES
6.1  Cada  equipe  deverá  preencher  o  formulário  de  requisição  de  convite  anexo  e  enviar  a  comissão 
organizadora, até as 18:00h do dia 19/11/2012. Após a confirmação do convite, inscrição será confirmada após 
o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 350,00 por equipe, deverá ser efetuado até as 18:00h do dia 
20/11/2012.



6.2 Cada equipe deverá entregar na Secretaria do Evento até ás 10:00h do dia da sua primeiro match um 
depósito caução para o reparo de um possível dano no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Este valor deverá 
ser em moeda corrente nacional e que será devolvido no último dia do evento, no caso de não haver tido contato 
com o barco que possa ter causado qualquer tipo de avaria.
6.3 No caso de avaria, o valor referente ao orçamento do reparo deverá ser entregue (em cheque) na Secretaria 
do Evento antes do início das regatas do dia seguinte, de forma que o valor do depósito caução se mantenha 
integral por quanto durar a participação daquela equipe. No caso de avarias nas regatas de domingo, o valor 
referente ao orçamento do reparo será descontado do valor depositado e deverá ser complementado dependendo 
do valor do orçamento.
6.4 Conta para Depósito:As inscrições poderão ser efetuadas através de depósito bancário no Banco Bradesco - 
Agência n°: 445-6 c/c n°:3329-4 nominal ao Iate Clube do Rio de Janeiro. O valor da inscrição deverá ser 
conforme a data de inscrição da equipe. Após o depósito, é necessário enviar copia do recibo bancário, via fax, 
para o número (21) 3223-7214; ou para o email vela@icrj.com.br
6.5  Todos  os  competidores  deverão  obter  um  registro  na  ISAF  através  de  uma  inscrição  online  no  site 
www.sailing.org/isafsailor. Os timoneiros deverão informar o seu ID no momento da inscrição.

7. REGRAS
7.1 O campeonato será disputado de acordo com as regras conforme definido nas Regras de Regata a Vela da 
ISAF (2009/2012) e incluindo seu Apêndice C.
7.2 As regras para o uso de barcos fornecidos pela organização se aplicam. As regras da classe J/24 e não se 
aplicam.

8. BARCOS E VELAS
8.1 Serão usados 6 veleiros da Classe J 24.
8.2 Serão fornecidas as seguintes velas: Mestra, buja e balão.
8.3 Os barcos serão sorteados de acordo com os critérios da autoridade organizadora.

9. TIMONEIRO E TRIPULAÇÃO
9.1 Cada equipe Open e Junior deve inscrever 4 velejadores e o peso da tripulação não poderá exceder 350kg.
9.2 As equipes  femininas podem inscrever até 5 velejadoras e o peso não deve exceder 340kg.
9.3 Quando um timoneiro inscrito fica impossibilitado de seguir no evento, é necessário solicitar que o júri ou 
ao árbitro chefe autorizem que um membro da tripulação o substitua.
9.4 Quando um tripulante fica impossibilitado de seguir no evento, é necessário solicitar que o júri ou o árbitro  
chefe autorizem sua substituição.

10. FORMATO DO EVENTO
10.1 Está planejado um round-robin, semifinal e final.
10.2 A Autoridade Organizadora pode alterar o formato, terminar ou eliminar qualquer rodada ou etapa, quando 
as condições de tempo não permitirem a conclusão do formato planejado.

11. CATEGORIA DO EVENTO – PROPAGANDA
11.1 Como os barcos e os equipamentos serão fornecidos pela organização, o Apêndice 1, regulamento 20.3.2 
se aplica. Cada barco será obrigado a exibir a propaganda fornecida pelos organizadores.
11.2 Velejadores poderão ser autorizados a exibir seus patrocinadores na sede do clube, mas de acordo com a 
negociação com os organizadores.
11.3 Não serão aceitos protestos entre barcos por infrações a regra de patrocínio. Isto altera a regra 60.1.

12. INSTRUÇÕES DE REGATAEstarão a disposição dos competidores na secretaria do evento durante a 
primeira reunião de timoneiros.

13. PERCURSOSO percurso será Barla-Sota , deixando as marcas por boreste, com chegadas em popa.

14. PREMIAÇÃOSerão premiadas as 3 equipes melhores colocadas. 
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15. DIREITOS DE IMAGEM, SOM E MÍDIA
15.1 A organização poderá pedir que os velejadores estejam disponíveis para entrevistas.
15.2 A organização poderá usar qualquer imagem e sons gravados durante o evento, livres de quaisquer custos.

16. BARCOS DE APOIO
16.1 Qualquer interferência do barco de apoio com sua equipe poderá resultar numa ação a critério do juiz 
contra o barco a ele relacionado.
16.2 Os barcos de apoio deverão realizar um cadastro junto à organização do campeonato e receberão uma 
bandeira de identificação e instruções de comportamento.

20. INFORMAÇÕESIate Clube do Rio de Janeiro - ICRJAv. Pasteur, 333 - Praia VermelhaCEP 22290-240 – 
Urca, Rio de Janeiro, RJ - BrasilTelefones: (55  21) 3223-7214 ou 3223-7200 R.(2139; 2270; 2269)E-mail: 
vela@icrj.com.br Home page: www.icrj.com.br

21. RESPONSABILIDADEOs competidores competem a seu próprio risco e responsabilidade. O timoneiro 
deverá  assinar  a  declaração de responsabilidade  junto à  Comissão  Organizadora,  no ato da confirmação e 
aceitação da inscrição. As autoridades organizadoras, instituições, organizações e indivíduos envolvidos com a 
organização das  regatas,  não  aceitam qualquer  responsabilidade  por  perdas  e  danos que possam ocorrer  a 
pessoas ou propriedades tanto em terra quanto a bordo, como conseqüencia da participação no evento e que 
possam ocorrer antes, durante ou após o campeonato.
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