
AVISO DAS REGATAS

GRAND REGATA – ANIVERSÁRIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

08 de Março de 2014
1. REGRAS

A Regata Aniversário do Rio de Janeiro será disputada sob as seguintes Regras e regulamentos:
1.1  “Regras” conforme definidas no Regulamento de Regatas a Vela da ISAF 2012 /2016 
(RRV).
1.2  Prescrições da CBVela, FEVERJ;
1.3  Offshore SpecialRegulations – ISAF – Categoria 4;
1.4  Regras das Classes convidadas;
1.5  Na classe Cruzeiro, não serão aceitos barcos com velas de tecido exótico, ou balão.

2. PROPAGANDA

Os barcos poderão ser exigidos a colar um adesivo do patrocinador de cada evento, conforme 
determinado pelo Regulamento 20 da ISAF.

3. ELIGIBILIDADE E INSCRIÇÃO

3.1 A regata será aberta a todos os barcos das Classes: Grandes Veleiros, Clássicos, Cruzeiro, 
ORC, IRC, RGS, Multicascos, S40, 40.7, HPE, Brasilia 32, Veleiros 23, V22 e R22.
3.2  Os barcos elegíveis poderão se inscrever na Secretaria da Regata Campeonato até às 
12:00h do dia de cada regata.
3.3 O formulário de inscrição pode ser baixado no site www.grandregatta.com.br e enviado 
para o email grandregatta@gmail.com.
3.4 Não será cobrada taxa de inscrição:
3.5 Não serão permitidas a participação simultânea em mais de uma classe, exceto para os 
 barcos das classes 40.7 e S-40 que poderão correr também na ORC ou IRC.

4. PROGRAMA DE REGATAS

A regata está programada conforme abaixo discriminado.
4.1 – 2014:

4.2. O horário programado para o sinal de atenção para o grupo 01da regata é às 12:30h. Os demais 
grupos largarão em seguida.

4.3. Nenhum sinal de atenção será feito após as 15:00h

07/Mar 09h às 17h
12h30
18h30

08/Mar
08/Mar

DIA HORÁRIO EVENTO (RIO 449 ANOS)
Inscrição e registro

Regata
Cerimônia de premiação e Show da Banda JPG
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5. ÁREA DE REGATAS E PERCURSOS

5.1 A regata será realizada em águas interiores à Baia da Guanabara e orla marítima adjacen-
te, montando suas ilhas mais próximas.
5.2  Os percursos serão descritos na Instrução de Regata.

6. PREMIAÇÃO

6.1.  É necessário um mínimo de três barcos para compor uma classe, caso uma classe não 
possua o número requerido de inscritos a CR poderá distribuir os barcos em outra classe, a seu 
critério;

6.2.  Serão premiados os três primeiros colocados nas classes/categorias abaixo:

- Grandes Veleiros
- Clássicos
- Cruzeiro
- ORC
- IRC
- RGS-A Barcos da classe RGS com LOA >= 30 pés
- RGS-B Barcos da classe RGS com LOA < 30 pés
- Multicascos
- CLÁSSICOS
- FIRST 40.7
- CRUZEIRO-A Barcos com LOA >= 36 pés
- CRUZEIRO-B Barcos com LOA < 36 Pés
- Demais Classes que forem compostas

7. CORREÇÃO DE TEMPO

ORC     TMF Offshore.
IRC     TCC
RGS      TMFAA
CRUZEIROS e demais classes  Ordem de Chegada.
CLÁSSICOS Medidos   TMFAA RGS
CLÁSSICOS    Ordem de Chegada

8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade. Considere a regra 4, 
Decisão de Competir. As autoridades organizadoras, instituições, organizações e indivíduos envolvi-
dos com a organização das regatas, não aceitará qualquer responsabilidade por perdas e danos mate-
riais, físicos ou morte, que possam ocorrer a pessoas ou propriedades relacionados diretamente com 
a série de regatas, tanto em terra quanto a bordo, como consequência da participação no evento.
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