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AVISO DE REGATA 
Aniversário – 118 anos 

MONOTIPOS 

08 e 09 de julho de 2017 

Classes convidadas: 

SNIPE, DINGUE, LASER (Std, 4.7 e Rd) e OPTIMIST 
  

1. REGRAS: A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das 
Regras de Regata a Vela 
2. PROPAGANDA: Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida pela 

Autoridade Organizadora. 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

3.1 A Regata será aberta as Classes: SNIPE (Geral, Master e Mista), DINGUE, LASER (Std, 

Radial, 4.7) e OPTIMIST (serão premiados os 03 (tres) primeiros colocados na classificação 

geral (veterano e estreante) e os 3 (três) primeiros das categorias (Veterano e Estreante): 

Juvenil (Masc. e Fem.), Mirim (Masc. e Fem.) e Infantil (Masc. e Fem.) 

3.2 Os barcos elegíveis deverão se inscrever através do formulário digital em: 

http://velacrg.blogspot.com.br até às 19:00 do dia que antecede a regata ou presencialmente 

na Secretaria do Evento, até as 11h do dia da regata. 

4. TAXAS: Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

5. PROGRAMAÇÃO: 

5.1 Registro: Sábado e domingo de 09h às 11h 

5.2 Dia da Competição: Sábado, 08/07 -  13h – Monotipos 

                                 Domingo, 09/07 – 13:30 - Optimist 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da 

abertura das inscrições, bem como, serão informadas via grupos e lista de e-mails. 

7. LOCAL: A área de regata será na Baia de Guanabara e proximidades - Rio de Janeiro. 

8. PERCURSO: Os percursos a serem seguidos serão descritos nas IR. 

9. PRÊMIOS: Conforme critério da Autoridade Organizadora. 

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, seus antecedentes, durante ou depois de completada. 

http://velacrg.blogspot.com.br/

