
       AVISO DE REGATA     
XLIV REGATA CIAGA 

08 de outubro de 2016 

 

1 - CLASSES CONVIDADAS 
 
ORC, IRC, BRA-RGS (A,B,C e Silver), Bico de Proa, HPE 25, J24, Ranger 22, Velamar 22,Veleiros 23, 

J70, Laser (Standard, Radial e 4.7), Finn, 49er, 49er FX, Hobie Cat (14 e 16),Nacra 17, Sharpie, Escaler, 

Prancha a Vela ( RS:X e Formula), Dingue, Optimist Masculino (Estreante e veterano), Optimist Feminino 

(Estreante e Veterano), Nautimodelismo 

2 – REGRAS 
 
A Regata será disputada sob as seguintes Regras: 
a) Regras Internacionais de Regata a Vela da ISAF (International Sailing Federation) 
2013/2016; 
b) Determinações da CBVela, ABVO; 
c) Regulamento Técnico da FEVERJ; e 
d) Instruções de Regata, incluindo alterações feitas pela Comissão de Regata ou pela 
Comissão de Protesto. 

3 – ELEGIBILIDADE 
 
São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o código de elegibilidade 
da ISAF 2013/2016, Regulamento 21 do Apêndice 2 da seção 2 e regulamentação da Classe. 

4 – INSCRIÇÕES 
 
Os barcos e competidores elegíveis poderão ser inscritos preenchendo o formulário de 
inscrição e entregando-o na Secretaria de Vela do Clube Naval Charitas (CNC) até o dia 08 de 
outubro de 2016, via formulário online no site gremiodevelaeremo.wix.com/escoladeregatas, ou enviando-o 
por e-mail para comodoria.gvrefomm@gmail.com, até o dia 06 de 
outubro de 2016. 

5 – PROGRAMAÇÃO 
 
DIA                HORA    EVENTO                                 LOCAL 
08/10 SÁB     13:00      Início sinalização de partida     CNC 
08/10 SÁB     14:00      Encontro de Nautimodelismo   CNC 
08/10 SÁB     19:00      Cerimônia de premiação          CNC 

  



 

6 – PREMIAÇÃO 
 
Serão premiados os 03 primeiros colocados de cada classe e categoria desde que haja 
um número mínimo de 05 embarcações inscritas, caso contrário será premiado apenas o 
primeiro colocado, havendo pelo menos 03 embarcações inscritas. 

7 – RESPONSABILIDADE 
 
A decisão de participar ou não da Regata será de exclusiva responsabilidade dos 
participantes. O Centro de Instrução Almirante Graça Aranha e o Clube Naval Charitas, bem 
como as demais partes envolvidas na organização do evento, não assumem quaisquer 
responsabilidades por lesão (inclusive a morte) ou avarias, danos ou extravios de materiais ou 
pessoas, ou de qualquer natureza referente aos participantes ou barcos, antes, durante e após a 
Regata. Os participantes estarão competindo por seu próprio risco e responsabilidade. 

 

8 - INSTRUÇÕES DE REGATA 
 
Estarão à disposição dos velejadores nas Secretarias de Vela dos Iates Clubes, CIAGA, 
pelo site www.ciaga.mar.mil.br ou no Facebook (www.facebook.com/gvefomm). 

 

9 - TÁBUA DAS MARÉS 

 

 

10- CONSIDERAÇÕES 
A Regata CIAGA é um dos mais tradicionais eventos do calendário náutico carioca. O 
Grêmio de Vela da EFOMM (Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante) propicia aos 
Alunos a prática da Arte Naval e da Marinharia por meio da navegação à Vela, sem poluir e em 
plena harmonia com a natureza. 

http://www.facebook.com/gvefomm

