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33º CAMPEONATO BRASILEIRO 
 

23, 24, 30 de novembro e 01 de dezembro de 2013  
 

CLASSE RANGER 22 
 

ATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO 
  

AVISO DE REGATA 
 

1. REGRAS: A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das Regras de Regata a Vela.  
 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
2.1 A Regata será aberta a todos os barcos da classe Ranger 22  filiados na ABCR22 e em dia com suas respectivas Federações 

Estaduais. 
 

2.2 Os barcos elegíveis deverão se inscrever na Secretaria do Evento até às 12:00h do dia 23 de novembro de 2013. 
 

3. TAXAS: 

 Não haverá taxa de Inscrição,  

 Os 2 Churrascos previstos na programação serão com contribuição por adesão de cada comandante, devendo o pagamento 
ser feito diretamente a ABCR22 no valor de R$ 150,00 por Barco, a cerveja e refrigerantes serão fornecidas pelo ICRJ.  

 

4. PROGRAMAÇÃO 
4.1   Medição, Inscrição e Social: 

Sexta,       22/1 18:00h ás 20:00h  Medição de velas não certificadas no Espaço Pinguim   
   20:00h ás 22:00h   Assembleia Anual da Classe Ranger 22 com Cervejada no Espaço Pinguim 

 

Sábado,   23/11    09:00h ás 12:00h  Registro das embarcações  
   18:00h ás 21:00h   Churrasco no  Espaço Pinguim 

 

Sábado,   30/11 18:00h ás 21:00h  Churrasco no Espaço Pinguim 
 

Domingo, 01/12   17:00h    Entrega de Prêmios com Pizza, na área em baixo do Salão Nobre 
 

4.2 Dias de Competição: 
 Sábado (23/11)  Regatas 
  Domingo (24/11)  Regatas 
  Sábado (30/11)   Regatas 
  Domingo (01/12)  Regatas 
 

4.3  Número de regatas programadas:  
Regatas:  Regatas por dia: 
09 (nove) regatas máximo 3 (três) regatas 

 

4.4 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia 
Sábados,   23/11 e 30/11 13:00h 
Domingos, 24/11 e 01/12 12:00h 

 

4.5 Não será dada nenhuma partida após as 15:00h do dia 01/12/13.  
 

5. MEDIÇÃO: Todas as velas usadas em regata devem possuir carimbo ou assinatura que atestem a sua medição. Além disso, velas 
ainda não certificadas poderão ser medidas até as 20:00h do dia 22/11/13, sexta-feira. Todos os dias, após as regata serão 
sorteados 2 ( dois ) barcos para checagem do equipamento obrigatório e aderência as regras da classe Ranger 22. 

 
6. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 
 

7. PERCURSOS: Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata. 
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8. PONTUAÇÂO:  
8.1 É requerido que 3 (três) regatas devem ser completadas para que se constitua a série.  

8.2 a) Quando menos de 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 
pontuações em cada regata. 

b) Quando 5 (cinco) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações 
em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

 

9. PRÊMIOS: Serão premiados: 

 Troféu transitório “Tunico Ribeiro” para o Campeão na classificação geral 

 Troféu transitório “Hamilcar Veiga” para o Barco Timoneado pelo seu Proprietário melhor colocado na classificação geral 

 Três primeiros colocados na classificação geral e nas categorias “B” e “C”. 
 

10. 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. 
 

11. INFORMAÇÕES: Para maiores informações entrar em contato com: 
Tel.: +55 21.3223 7200 
Fax: +55 3223 7214 
e-mail: vela@icrj.com.br ou site: www.icrj.com.br 

mailto:vela@icrj.com.br
http://www.icrj.com.br/

