
AVISO DE REGATA 
 

Regata 6 Horas da Lagoa de Optimist  
 

03 de Agosto de 201403 de Agosto de 201403 de Agosto de 201403 de Agosto de 2014    
    

 
 

 
 

 
Organização:Organização:Organização:Organização:    

Clube dos Caiçaras 
 

01. REGRAS: A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das Regras de 
Regata a Vela. Deverão ser inscritos 2 (dois) velejadores por barco que se revezarão, a cada volta 
completada, no cais do Clube dos Caiçaras. 

 
02. PROPAGANDA 

Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida pela autoridade organizadora. 
 
03. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

2.1 A Regata será aberta a todos os barcos da classe Optimist. 
2.2 Os barcos elegíveis poderão se inscrever preenchendo o formulário de inscrição e entregando-o na 

Secretaria do Clube dos Caiçaras até as 09:30 horas do dia 03 de agosto de 2014. 
 
04. TAXAS: R$ 50,00 (cinquenta reais) por barco. 
 
05. PROGRAMAÇÃO: 

Domingo 03/ 08 – 08:00 h ás 09:30h – Inscrições 
   09:15 h – Reunião de Comandantes 

 10:00 h – Início da Sinalização de Partida 
 17:30 h – Premiação 
 

06. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis por ocasião da abertura das inscrições na secretaria 
náutica do Clube dos Caiçaras. 

 
07. LOCAL: Raia Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 
08. PERCURSOS: Triangular (será detalhado nas Instruções de Regata). 
 
09. PRÊMIOS:  

9.1 Serão premiados os 3 (três) primeiros na classificação geral das categorias Estreantes e Veteranos. 
9.2 Todos os participantes que concluírem às 6 horas de competição participarão do sorteio de 

diversos brindes. 
 

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 e seus antecedentes, durante ou depois de completado o 
evento. 

 
11. INFORMAÇÕES: 

Tel. 21 - 2529 4823 – nautica@caicaras.com.br  
 

Bons Ventos! 


