
AVISO DE REGATA 
Jurujuba Iate Clube 

 Regata Badem Powell  
 

O Jurujuba Iate Clube convida V.S.ª e sua família para participar ou assistir a Regata a ser realizada no dia : 

14/09/2013  (Sábado) 
Exclusivo Optimist    

Com início previsto para as 13.00 horas para a classe Optimist  
na sede do JIC, à Rua Lauro Sodré s/n – Jurujuba – Niterói – RJ. 

 
REGRAS: 
As Regatas serão disputadas de acordo com as Regras Internacionais de Regata a Vela da ISAF (International Sailing 
Federation), edição 2009/2012, determinações da FBVM e FEVERJ,  Regras das Classes e Instruções de Regata, incluindo 
alterações feitas pela Comissão de Regata e Protesto. 
 
ORGANIZAÇÃO:  
Jurujuba Iate Clube , Rua Lauro Sodré s/n – Jurujuba – Niterói – RJ,  
FAX : 2714 8875 / Ramal 2 e  e-mail  secretarianautica@jic.org.br . 
 
QUALIFICAÇÃO 
Regularidade junto a FEVERJ ou FBVM, registro de medição e/ou Ratings válidos de Associações de Classes. 
 
INSCRIÇÕES 
Será obrigatória para todos os iatistas participantes, em modelo próprio completamente preenchido, junto a Secretaria 
Náutica do Jurujuba Iate Clube, pelo tefax 2714-8875 ou per e-mail secretarianautica@jic.org.br  até às 12:00 horas no dia 
de regata. Os barcos que chegarem pelo mar, poderão entregar suas inscrições ao barco da CR, antes do sinal de atenção.  
Aviso importante para classe Optimist: Preencher inscrição com informação da categoria (Veterano / Estreiante MM,MI,MJ; 
FM,FI,FJ).  
 
INSTRUÇÕES DE REGATA 
Estarão disponíveis na Secretaria Náutica do JIC 3 dias antes da regata.  
 
RESPONSABILIDADES 
A decisão de participar ou não das regatas da  Taça Primavera do Jurujuba Iate Clube será de exclusiva responsabilidade 
dos participantes. O Jurujuba Iate Clube não assume qualquer responsabilidade por acidentes, danos, perdas pessoais, 
materiais ou de qualquer natureza, referente a barco ou participantes, antes, durante ou após as Regatas.  
 
PERCUSO  
Veterano : Barla-Sota de 5 pernas ,Estreante Barla-Sota de 3 pernas na enseada de Charitas . 
.  
 
PREMIAÇÃO Serão premiados os três (03) primeiros colocados de cada classe e categoria. 
A entrega de prêmios será realizada na sexta-feira,  04/10/2013, às 20.00 horas, na sede do JIC.  

 
 
Tabua de Maré  

 
14/09/13              04:47= 0.8               13:09= 1.0                  17:47= 0.5  


