
AVISO DE REGATA
XX REGATA DA AVIAÇÃO NAVAL

DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2015 

Local: Raia Olímpica da Lagoa de Araruama, em frente à Vila dos Oficiais da Base Aérea Naval de 
São Pedro da Aldeia. 

Competições: 

1 – Vela:
1.1 -  Classes  convidadas:  Laser(Masculino  e  Feminino),  Dingue,  Optimist  (Masculino  e 

Feminino), Hobie Cat 14, Hobie Cat 16 e Bico de Proa;
1.2 - Caso haja interesse de pelo menos 3 embarcações participantes de outras classes a 

organização do evento, a seu critério, poderá abrir uma outra categoria.
1.3 - Datas: 29 e 30 de agosto de 2015;
1.4 -  Serão  realizadas  3  regatas  na  competição,  sendo  duas  no  sábado  e  mais  uma  no 

domingo, todas somando pontos para a premiação, sem descartes. 
1.5  Regras: As regatas desta competição serão disputadas de acordo com as regras da ISAF, 

determinações da FBVM, disposições da FEVERJ e Instruções de Regata.
1.6  Sinalização: A sinalização básica para a Regata será a seguinte:

1.6.1. - Convocação Geral (60 minutos antes da partida): um tiro- Bandeira CCB;
1.6.2. - Atenção (6 minutos): um tiro - Bandeira Amarela; 
1.6.3. -  Preparação (3 minutos): um tiro - Bandeira Azul;
1.6.4. - Partida: um tiro - Bandeira Vermelha;
1.6.5. - Anulação: o hasteamento da Bandeira November com o disparo de dois tiros 

indicará a anulação da partida;
1.6.6. - Barcos escapados: serão alertados com o hasteamento da Bandeira X-Ray;
1.6.7. -  Chamada  para  nova  partida:  será  sinalizada  com  o  hasteamento  do 

Galhardete Primeira Substituta;
1.7  Pontuação: Será usado o Sistema Linear de Pontuação, exceto para DNF (que receberá a 

pontuação correspondente à quantidade de barcos que largaram, mais um) e para DNS 
(que receberá a pontuação correspondente à quantidade de barcos que fizeram check-in, 
mais um);

1.8  Segurança:  Os tripulantes deverão embarcar  vestidos com coletes salva-vidas.  Serão 
desclassificados os competidores que após o sinal de preparação não estiverem com seus 
coletes vestidos; 

1.9 - Horários: 
1.9.1. Inscrições a partir de 08:00 no local;
1.9.2. Largada: 10:30;
1.9.3. Término: ASD.

2 – Canoagem:
2.1 - Categorias: Masculino, Feminino e Infanto-Juvenil;
2.2 - Data: 30 de agosto;
2.3 - Horários:

2.3.1. Inscrições a partir das 07:30 no local;
2.3.2. Largada: 10:00;
2.3.3. Término: ASD.



3- Stand Up Paddle:
3.1 - Categorias: Race Feminino(3km), Fun Race Masculino Open(6km), Fun Race Maculino 

Master(6km) e Fun Race Masculino Super Master(6km);
3.2 - Data: 30 de agosto;
3.3 - Horários:

3.3.1. Inscrições a partir das 07:30 no local;
3.3.2. Largada: 09:30;
3.3.3. Término: ASD.

4 – Canoa Havaiana:
4.1 - Categorias: OC1 feminino(3,5km) e OC6 maculino(7km);
4.2 - Data: 30 de agosto;
4.3 - Horários:

4.3.1. Inscrições a partir das 07:30 no local;
4.3.2. Largada: 08:30;
4.3.3.  Término: ASD.

Não será cobrada qualquer taxa de inscrição. Entretanto os participantes poderão doar, no momento 
da  inscrição,  1kg  de  alimento  não  perecível  ou  um  pacote  de  fraldas.  Estas  doações  serão 
encaminhadas ao Grupo das Voluntárias Cisne Branco.

Cortesia:  Cada  competidor  inscrito  na  XX  Regata  da  Aviação  Naval  receberá  uma  camiseta 
comemorativa do evento, oferecida pelo A.R.E.S. Casa da Praia Clube;

Premiação: A entrega dos prêmios da XX Regata da Aviação Naval será feita no domingo, 3 de 
agosto, logo após o encerramento do evento, durante a feijoada de confraternização. O almoço será 
oferecido a todos os participantes no A.R.E.S. Casa da Praia Clube.

Será outorgado troféu ao  1º  colocado e medalhas aos  2º e 3º  de cada Categoria,  quando estas 
formarem  um  conjunto  de,  no  mínimo,  três  embarcações  competidoras;  em  caso  contrário,  a 
premiação será feita na Categoria Geral dessas classes. 

RESPONSABILIDADE:  A  decisão  de  participar  ou  não  das  regatas  será  de  exclusiva 
responsabilidade dos participantes. A organização do evento e as pessoas envolvidas na sua 
realização não se responsabilizam por quaisquer lesão (inclusive morte), danos materiais ou 
pessoais, perda ou reivindicações sustentadas por competidores antes, durante ou depois do 
evento.

Informações:
A.R.E.S Casa da Praia Clube
arescpc@yahoo.com.br
(22) 2621-4102;

A Diretoria

mailto:arescpc@yahoo.com.br

