
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAMPEONATO BRASIL 

CENTRO DA CLASSE 

OPTIMIST 2014 
 

AVISO DE REGATA 
 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA 
Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia,  

Coordenadoria Estadual da Classe Optimist do Rio de Janeiro - CEOPT 

Associação Brasileira da Classe Optimist - ABCO 
 

2. REGRAS 
O Campeonato será disputado sob as regras da ISAF 2013/2016, Regras da IODA,Regulamento 

Geral da Associação Brasileira da Classe Optimist e Instruções de Regata. 
 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
3.1. O campeonato será aberto a todos os velejadores da classe optimist nas categorias veterano e 

estreante que: 

 Estejam em dia com a anuidade da ABCO 2014, verificado pela pagina da ABCO; 
 Confirmem a inscrição na secretaria do evento; 

 Pagarem a taxa de R$ 20,00 

 Entregarem os seguintes documentos para confirmação da inscrição: 

Cópia do RG ou da Certidão de Nascimento(Favor trazer xerox); 

Assinatura do Termo de Responsabilidade pelo pai ou responsável; 

Seguro saúde (Favor trazer xerox).  

 

4. PROGRAMAÇÃO. 
DATA    HORA    ATIVIDADE 

25/06 – 4ª feira 08:00 às 17:00  Recepção e inscrições 
13:00   Treino 

 

26/06 – 5ª feira 11:00   Abertura 
12:30   Regatas 

 
27/06 – 6ª feira  11:00   Regatas 

 
28/06 – Sábado 11:00   Regatas 

      Cerimonia de Premiação e Sorteio 
29/06 – Domingo    Reservado para retorno das delegações 

 

4.1. No dia 28/06 nenhum sinal de partida será dado após as 16:00 horas. 
 

4.2. Número de Regatas. 
 

CATEGORIA NUMERO DE REGATAS REGATAS POR DIA 

Veteranos 9 3 

Estreantes 6 2 

 

5. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do 
Campeonato, a partir do dia 25/06/14 eserãoentregues no momento da confirmação da inscrição. 

 
6. LOCAL DAS REGATAS 

O evento será realizadona Paia do Canto em São Pedro da Aldeia - RJ 
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CENTRO DA CLASSE 

OPTIMIST 2014 
 

7. PERCURSOS 
Será utilizado o percurso trapezoidal utilizado pela classe Optimist. 

 

8. PONTUAÇÃO 
8.1 São necessárias que 04 (quatro) regatas sejam completadas para que se constitua a série dos 

veteranos e 03(três) regatas no caso dos estreantes; 
 

8.2 Quando até 5 (cinco) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 
suaspontuações em cada regata (veterano), para estreante 04 (quatro) regatas; 

 
8.3 Quando 6 ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 

suaspontuações em cada regata descartando o pior resultado regata (veterano), para estreante 05 

(cinco) regatas; 
 

9. SEGURANÇA 
9.1 Todos os barcos deverão ter a bordo um remo com superfície mínima de 0,025m2 preso ao 

barco comum cabo, e todo competidor deverá ter um apito amarrado ao salva-vidas. 
9.2 Sempre que estiver na água o competidor deverá usar equipamento de flutuação pessoal. Uma 

roupa de borracha ou impermeável não é um equipamento de flutuação pessoal.  
 

10. BARCOS DE APOIO 

Todos os barcos de apoio deverão se inscrever na secretaria do evento. 
 

11. LOCAL DE PERMANÊNCIA, CARGA E DESCARGA 
11.1 Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pela organização. 

 
12. PREMIAÇÃO 

Serão premiados os 10 primeiros colocados na classificação geral veteranos, os 05 primeiros 
colocados naclassificação geral estreantes e os 03 primeiros colocados nas categorias Feminino 

(Mirim, Infantil e Juvenil) eMasculino (Mirim, Infantil e Juvenil). 
 

13. SORTEIO 
Entre os velejadores que estiverem devidamente inscritos, que completarem ao menos uma regata 

por dia e que estiverem presentes no momento do sorteio. 
Serão sorteadas entre muitos brindes 2 velas Olimpic.      

 
 

                  

 
 

 
14. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 04, decisão de 
competir. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, 

físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas e seus antecedentes, durante ou 
depois de completado o evento. 

 
15. INFORMAÇÕES:  
Pedro Paulo Petersen: pppetersen@gmail.com 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

NUMERAL: _________________________ ESTADO / PAÍS: _________ 
NOME: 
__________________________________________________________________ 
 
Categoria: (  ) ESTREANTE         (  ) VETERANO 
 (  ) MIRIM (  ) INFANTIL (  ) JUVENIL (  ) FEMININO  
 
Nascimento: ____/____/______ 
Email:_____________________________________________________________ 
Clube: _________________________  
Federação Estadual:______________________ 
Nome do Técnico: 
_______________________________________________________________ 
Plano de Saúde (se houver): 
_______________________________________________________ 
Tamanho da Camisa: INFANTIL P ( ) M ( ) G ( ) 
                                                  ADULTO        P (   )            M     (      )     G     (       ) 
Número ISAF do Casco: _______________________ 
Nome do Responsável: 
__________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável: 
______________________________________________________ 
 
Aceito obedecer as Regras de Regata a Vela e todas as demais Regras que 
governam este evento. 
 
Assinatura do Velejador: 
________________________________________________________  
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Data:____/06/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 
 

Autorizo o(a) velejador(a)  
_____________________________________________________ a participar do 
Campeonato Brasil Centro de Optimist 2014. Declaro que assumo total 
responsabilidade por qualquer dano físico e material que ele(a) possa sofrer ou 
causar no Campeonato, isentando de responsabilidade a Prefeitura Municipal de 
São Pedro da Aldeia, a Comissão Organizadora e as demais entidades e pessoas 
envolvidas na organização e realização deste Campeonato. 
 
__________________, ______ de ___________________ de ______. 
Local e data 
________________________________________________________ 
Nome Legível do Responsável 
________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


