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AVISO DE REGATA
8ª Regata de Veleiros Clássicos em Búzios
De 29/11 a 01/12 de 2013

ORGANIZAÇÃO

Media Mundi Brasil LTDA

Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro – FEVERJ

Associação Brasileira de Veleiros de Oceano – ABVO

Iate Clube Armação de Búzios – ICAB

1. REGRAS

A Regata será disputada sob as seguintes Regras:

a. Regras Internacionais de Regata a Vela da ISAF

    (International Sailing Federation) 2013-2016;

b. Determinações da CBVela, FEVERJ e ABVO;

c. Instruções de Regata, incluindo alterações feitas pela

    Comissão de Regata.



2. CLASSES 

Veleiros Clássicos (projetos até 1975): Categorias: BRA-RGS e 

“Bico de Proa”. As sub-categorias “Bico de Proa” serão definidas 

pela Comissão Organizadora, considerando os veleiros inscritos. 

Para formação de uma sub-categoria é necessário o mínimo de três 

barcos inscritos. A redistribuição de categorias que não atingirem o 

mínimo estipulado estará a critério da Comissão Organizadora.

3. INSCRIÇÕES

Os competidores poderão ser inscritos através de preenchimento 

do formulário de inscrição no site oficial do evento:

 www.regataclassica.com.br.

As inscrições são gratuitas e, portanto, limitadas. O número máximo 

de tripulantes inscritos por barco será limitado pelo determinado no 

Título de Inscrição de Embarcação na Capitania dos Portos, a saber:

Até 30 pés - 5 tripulantes

30 a 40 pés - 9 tripulantes

40 a 50 pés - 15 tripulantes

Acima de 50 pés - máximo de 20 tripulantes



Dia

29/11 – 6a feira
                   

30/11 – Sábado 

01/12 – Domingo                      

Hora

20:00

9:00
11:00
13:00
16:30

11:00
12:00
15:00
16:00

Evento

Coquetel de abertura (ICAB)

Credenciamento
Reunião de comandantes (ICAB)
Início da 1a regata
Churrasco de confraternização (ICAB) 

Reunião de comandantes (ICAB)
Início da 2a regata
Feijoada de confraternização (ICAB)
Entrega de prêmios (ICAB)

4. PROGRAMAÇÃO

5. Por decisão da CR, a programação poderá ser alterada 
para uma única regata.

6. INSTRUÇÕES DE REGATA

Estarão à disposição dos velejadores nas Secretarias da Regata 

(ICAB), no momento da confirmação da inscrição na secretaria do 

ICAB.



7. LOCAL

A área de regatas será estabelecida nas águas que circundam a 

cidade de Armação dos Búzios.

8. PERCURSOS

Serão definidos na Instrução de Regatas.

9. LIMITE DE TEMPO

O limite de tempo para chegada será as 2 horas e 30 min. para 

ambas as regatas.

10. PONTUAÇÃO

Pontuação mínima na soma dos resultados das duas regatas por 

ordem de chegada, segundo sistema linear das RRV 2013-2016. O 

critério de desempate será a colocação na 2ª regata.

11. PREMIAÇÃO 

Serão premiados os 3 primeiros colocados da categoria BRA--

RGS e os 3 primeiros colocados das sub-categorias “Bico de 

Proa”. A entrega de prêmios ocorrerá na sede do ICAB no dia 

01/12/2013 a partir das 16:00h.



12. PERMANÊNCIA DOS BARCOS

40 poitas estarão à disposição dos participantes. A gerência náu-

tica do ICAB está encarregada de estabelecer a alocação dos 

veleiros que seguirá ordem de inscrição no evento

13. RESPONSABILIDADES

Os competidores participam do evento a seu próprio risco. Consi-

dere a Regra 4, Decisão de Competir. O Iate Clube Armação de 

Búzios, bem como as demais partes envolvidas no evento, não 

assume qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos 

inclusive morte, antes, durante ou após a competição.

Os competidores autorizam a utilização de imagens (foto / filma-

gem) dos veleiros, feitas pelos profissionais do evento e jornalistas 

envolvidos, nos meios de comunicação os quais a Autoridade 

Organizadora necessitar e/ou desejar divulgar.

Os competidores se comprometem a utilizar a pulseira de identifi-

cação do evento, INDISPENSÁVEL para o acesso aos locais 

oficiais e/ou participação nos eventos sociais da 8ª Regata de 

Veleiros Clássicos – etapa Búzios.


