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1. REGRAS 
A IV Grand Regatta Rio será disputada sob as seguintes Regras, Regulamentos etc: 

1.1 “Regras” conforme definidas no Regulamento de Regatas a Vela da International 

Sailing Federation (ISAF) 2012 /2016 (RRV); 

1.2 Normas, regulamentos, exigências e orientações dos representantes e agentes da 

Autoridade Marítima Nacional; 

1.3 Determinações da CBVela; 

1.4 Prescrições da FeVERJ; 

1.5 Offshore Special Regulations – ISAF – Categoria 4; 

1.6 Regras das Classes convidadas; e 

1.7 Na classe Cruzeiro, não serão aceitos barcos com velas de tecido exótico, ou 

balão. 

 

2. PROPAGANDA EM VELEIROS e a LEI DO ATO OLÍMPICO 
2.1 Será permitido às embarcações portarem patrocínios particulares, desde que 20% 
da área lateral do casco sejam deixadas livres, para fixação dos adesivos dos 
patrocinadores oficiais da Grand Regatta. Assim, conforme determinado pelo 
Regulamento 20 da ISAF, os veleiros participantes poderão ser exigidos a colar 
adesivo(s) fornecidos pelos organizadores / patrocinadores, na área lateral de 20% a 
ser contada a partir da proa da embarcação. 
2.2 Em nenhuma das hipóteses mencionadas são aceitos patrocínios que promovam 
bebidas alcoólicas, tabagismo e/ou armas / equipamentos / sistemas militares. 
2.3 Para barcos de LOA acima de 10 metros, não será necessária a disponibilidade dos 
20% da área lateral, desde que os 2 metros contados da proa à popa sejam reservados 
para os patrocinadores oficiais da Grand Regatta. 
2.4 Não portar os adesivos dos patrocinadores oficiais da Grand Regatta poderá 
implicar em desclassificação da mesma. 
2.5 As embarcações envolvidas com a Grand Regatta 2016 deverão observar os 
preceitos referentes à patrocínio previstos na Lei do Ato Olímpico, a fim de evitar toda e 
qualquer insinuação que possa ser caracterizada como “marketing de emboscada”. 
Nesse sentido alerta-se para a coincidência com as seguintes competições olímpicas 
próximas ao mar previstas para o dia 6/AGO – embora estas ocorram em terra e a 
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distâncias não conflitantes: Vôlei de praia - Arena Copacabana; e Ciclismo de estrada – 
Forte Copacabana. 
 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 
3.1 A regata será aberta a todos os veleiros das Classes: Grandes Veleiros, 

Clássicos, Cruzeiro, IRC, ORC, RGS, Multicascos, S40, 40.7, HPE, Brasilia 32, 
J24, Veleiros 23, V22 e R22. 

3.2 Os seguintes documentos serão necessários para confirmação da inscrição: 
- Certificado de medição válido para as classes de fórmula; e  
- Assinatura do Termo de Responsabilidade e Direito de Imagem. 

3.3 As inscrições somente serão válidas após a entrega / envio de todos os 
documentos que tornem o veleiro elegível. 

3.4 Os veleiros elegíveis poderão ser inscrever gratuitamente na Grand Regatta, por 
intermédio do link destinado à esse fim, disponibilizado em www.abravela.org (vide 
os dados necessários no item 1 do anexo). 

3.5 Cumpridas as exigências descritas neste aviso, as inscrições antecipadas serão 
aceitas preferencialmente pela INTERNET ou até as 12:00h do dia da regata para 
os retardatários, inclusive na CR. 

3.6 Mediante tempestiva confirmação do respectivo interesse individual, cada 
tripulante dos veleiros inscritos tem desconto de 50% para o Treinamento de 
Sobrevivência no Mar, previsto para a semana de 8 a 12/AGO, mediante inscrição 
em link específico do site www.abravela.org . 

3.7 Tendo em vista a capacidade das instalações físicas disponibilizadas pela 
Marinha do Brasil para esse treinamento já programado, o mesmo se realizará a 
partir de um número de inscritos situado entre os limites mínimo de vinte e 
máximo de cinquenta pagantes. 

3.8 Será cobrada a taxa adicional de cinquenta reais (R$ 50,00) por cada troca de 
tripulante já inscrito no Treinamento de Sobrevivência no Mar. 

3.9  Não será permitida a participação simultânea em mais de uma classe, exceto para 
os veleiros das classes 40.7 e S-40, que poderão correr também na ORC, e J-24 
na RGS. 
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4. PROGRAMA DA GRAND REGATTA RIO 
Para 2016, a Grand Regatta Rio está programada conforme abaixo discriminado: 

Data Horário Evento Local 
Até 12:00 h 

(na CR) Inscrição e Registro INTERNET / CR 

Até 10:30 h Cruzamento da boca da 
barra Baía Guanabara 

13:00 h Largada da regata Cagarras 
17:30 h Término  

06/AGO (sábado) 

reabertura Entrada à barra Baía Guanabara 
12/AGO (sexta-feira) 15:00 h Cerimônia de premiação 10 Distrito Naval 

 

5. RAIA DA GRAND REGATTA E PERCURSOS 
5.1 Tendo em vista o cronograma de interdições para segurança dos treinos das 

equipes olímpicas de vela, entre 24/JUL e 07/AGO, para participar da Grand 
Regatta 2016 os veleiros terão que sair à barra até as 10:30 horas da manhã 
impreterivelmente, devido ao início do período previsto para a interdição ao tráfego 
de outras embarcações na área de segurança, que inclui a boca da barra. 

5.2 A regata será realizada a partir do Arquipélago das Cagarras, montando outras 
ilhas próximas, na orla carioca. 

5.3 Os percursos poderão ser: 

 Percurso 1 (longo): largada entre o alinhamento da Comissão de Regata (CR) e 
a ilha das Palmas / Cagarras; seguida da montagem do Arquipélago das Tijucas, 
ilhas Redonda e Rasa; e chegada entre o alinhamento da CR com a Laje da 
Cagarra; ou 

 

 Percurso 2 (curto): largada entre o alinhamento da CR e a ilha das Palmas / 
Cagarras; seguida da montagem das ilhas Redonda e Rasa; e chegada entre o 
alinhamento da CR com a Laje da Cagarra; ou 

 

 Percurso 3 (vento fraco): largada entre o alinhamento da CR e a ilha das Palmas 
/ Cagarras; seguida do contorno do Arquipélago das Cagarras; e chegada entre o 
alinhamento da CR com a Laje da Cagarra. 

5.4 Até o tiro de atenção da regata, a Comissão de Regata (CR) indicará em um 
quadro, na embarcação da CR na linha de largada, qual o percurso escolhido para 
cada classe,. 
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Coordenadas: Cagarras – 23o 03’ e 043o 17’; Tijucas - 23o 03’ e 043 19’; 
Redonda – 23o 07’ e 043o 15’; e Rasa - 23°06' e  043° 07', de latitudes (S) 
e longitudes (W), respectivamente. 

 
5.5 O término do mencionado período de interdição está previsto para as 18 horas. 

 
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 colocado 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; 
FIRST 40.7; 
CRUZEIRO-A Barcos com LOA >= 36 pés; 
CRUZEIRO-B Barcos com LOA < 36 Pés; e 
Demais Classes que forem compostas. 
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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. COMUNICAÇÃO MARÍTIMA, SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA e INTERDIÇÃO  
8.1 A comunicação entre os veleiros participantes da Grand Regatta, a comissão de 
regata e o 1o Grupamento de Salvamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Rio de Janeiro (1oGMAR / CBMERJ) trafegará via rádio pelo canal VHF 68, a 
partir das 08 h do dia 06/AGO, durante 24 horas. 

8.2 A evacuação médica de possíveis acidentados será realizada por embarcação de 
apoio adequada ao item 0113 da NORMAM-03, com remoção prevista da raia da Grand 
Regatta para o 1oGMAR / CBMERJ, mediante autorização dos controladores da área 
interditada para segurança dos treinos das equipes olímpicas de vela. 

 
9. 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 envolvidos com a organização das regatas, não aceitará 
qualquer responsabilidade por perdas e danos materiais, 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. 
 
10. INFORMAÇÕES 

Para maiores informações entrar em contato com a secretaria da Grand Regatta / 

ABraVela: 

Rua México, 111 / 407 – Centro, Rio, RJ.                                  TeleFax: (21) 2233-0717 

e-mail: contato@abravela.org                                               Site: http://www.abravela.org  

                                                        grand.regatta  
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 ANEXO (1/2) 

 
 
TELAS DE INSCRIÇÃO   /   REGISTRATION TEMPLATES 
 
 
1a) Registrar o veleiro para participar das regatas/cruzeiros 

organizados e/ou  divulgadas pela ABraVela: 

Número de Inscricão na Autoridade Maritima: 
xxxxxxxxxxxx 

 
 
 
1b)  Habilitar veleiro para participar da Grand Regatta 2016: 

Nome do veleiro:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

País: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Classe: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 ANEXO (2/2) 

 
TELAS DE INSCRIÇÃO   /   REGISTRATION TEMPLATES 
 

2a)  Registrar candidato à inscrição em treinamentos organizados 
e/ou  divulgadas pela ABraVela: 

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
2b)  Inscrever candidato ao Treinamento para Sobrevivência no 
Mar 2016. 

 Nome:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Data de Nascimento: xxxxxxxxxx 

País: xxxxxxxxxxxxxxxxxx   Qualificação: xxxxxxxxxxx 

 
2c)  Inscrever candidatos ao Treinamento para Sobrevivência no 
Mar 2016. 

Abrir NOVO registro 

Selecione... Encontro Náutico – Rio – Treinamento – (2016/08/18) 

Selecione...  Participante 

 


