
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPEONATO ESTADUAL 
5, 6, 12 e 13 de outubro de 2013 

HPE 25 
Rio Yacht Club 

Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro 
 

AVISO DE REGATA 
 
1. REGRAS: 
1.1 A regata será governada pelas Regras de Regata a Vela 2013-2016. 
1.2 Determinações da CBVela, FEVERJ, Estatuto e Regras de Medição da Classe HPE 25, este Aviso de Regata (AR) e 

as Instruções de Regata (IR). 
 2. PROPAGANDA: 
2.1 A propaganda será restrita a categoria C. 
2.2 Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida pela Autoridade Organizadora. 
 3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
3.1 A Regata será aberta a todos os barcos elegíveis da Classe HPE 25 e os competidores deverão está em dia com a 

Classe e sua Federação Estadual. 
3.2 Os barcos elegíveis deverão confirmar a sua inscrição na Secretaria do Campeonato até às 18:00h do dia 5 de 

outubro de 2013, mediante o pagamento da taxa de inscrição. 
 4. TAXAS: A seguinte taxa será requerida: 
4.1 Taxa de Inscrição (FEVERJ) será de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por embarcação (R$ 15,00 por velejador) 
4.2 Taxa Social será de R$ XX,00 (xxxxxxxx reais) por embarcação 
4.3 Todos os competidores elegíveis receberão uma camisa do evento. 
 5. PROGRAMAÇÃO: 
5.1 Registro: 

Sábado, 5/10 até ás 12:00h 
5.2 Dias de Competição: 

Dia Data Horário Eventos 
Sábado 5/10 13:00 às 17:00 Regatas 
Domingo 6/10 13:00 às 17:00 Regatas 
Sábado 12/10 13:00 às 17:00 Regatas 
Domingo 13/10 13:00 às 16:00 Regatas 

5.3 Número de regatas programadas: 
Regatas Regatas por dia: 
10 (dez) regatas máximo 3 (três) por dia. 

5.4 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia será 13h00min. 
5.5 Não será dada nenhuma partida após as 16:00h do dia 13/10/2013. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 
 7. LOCAL: A área de regata será na Baia de Guanabara e enseada de Jurujuba - Rio de Janeiro. 
 8. PERCURSOS: Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata. 
 9. PONTUAÇÃO: 
9.1 São requeridos que 5 (cinco) regatas devem ser completadas para que se constitua a série. 
9.2 a) Quando 6 (seis) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 

pontuações de cada regata. 
b) Quando 7 (sete) 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. SISTEMA DE PUNIÇÃO: Será aplicado o apêndice P. 
 11. LOCAL DE PERMANÊNCIA: Será obrigatória a permanência de sábado para Domingo (5/10 para 6/10 e do 12/10 

para 13/10) na piscina do Rio Yacht Club. 
 12. PRÊMIOS: Prêmios serão concedidos como segue: 
• 1º ao 3º na Classificação Geral; 
• 1º ao 3º na Categoria timoneiros proprietários dependendo do número de participantes inscritos; 

Com até três inscritos na categoria será premiado o 1º colocado; 
Com até cinco inscritos na categoria serão premiados 1º e 2º lugares; 
Acima de cinco inscritos na categoria serão premiados 1º, 2º e 3º lugares. 

 13. PREMIAÇÃO: A premiação será no dia 13 logo após o encerramento das regatas. 
 14. 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. 

 15. MAIS INFORMAÇÕES: 
Para mais informação entrar em contato com: 
Rio Yacht Club 
Endereço: Estrada Leopoldo Fróes, 420 – São Francisco – Niterói – Rio de Janeiro 
Fone: (21) 2610-5811/ 2610-5810 
e-mail: ryc@ar.microlink.com.br 
e-mail: feverj@feverj.org.br 
 


