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FLOTILHA ICARAÍ 
 

 

AVISO DE REGATA 

 REGATA FLOTILHA ICARAÍ 
 

30/09/2017 – 13:00 HORAS 
 

1ª ALTERAÇÃO 
 

1. CLASSE DINGUE 
 

Sênior, Máster, Grand Máster, Dupla Mista, 1.5, Dingue Pomar e Solitário 

 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
 

As regras aplicáveis à regata serão as da World Saling edição 2017/2020 combinadas, quando 

aplicáveis, com as determinações da ABCD – Associação Brasileira da Classe Dingue, com o 

Regulamento Técnico da FEVERJ, com as instruções de regata e as específicas a cada uma das 

categorias em regata. 

 

3. INSCRIÇÃO 
 
 

Será obrigatória para todos os participantes, devidamente formalizada no Pedido de Inscrição em 

REGATA - PIR padronizado. As inscrições serão aceitas até às 12 horas do dia da regata entregues na 

secretaria do ICI, pelo e-mail vela@iateclubeicarai.com.br ou na CR até 10 minutos para o início da 

regata. 

Só será permitida a inscrição em uma única categoria. 

Barcos Dingue Pomar poderão competir nas outras categorias se desejarem, sendo assim, não poderão 

competir na Dingue Pomar. 

Barcos sem inscrição serão DESCLASSIFICADOS. 

Não serão aceitas inscrições após o início da regata. 

 
4. TAXA 
 

Não haverá taxa de inscrição 
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5. INSTRUÇÕES DE REGATA  

Estarão disponíveis na Secretaria do Evento.  

 

6. LOCAL 

A área de regata será na Enseada de São Francisco – Niterói, Baia de Guanabara e proximidades – Rio 

de Janeiro.  

 

7. PERCURSOS 

 Os percursos estarão informados nas Instruções de Regata.  

  

8. PREMIAÇÃO  

A premiação será feita no mesmo dia, após a divulgação dos resultados na churrasqueira do Iate Clube 

Icaraí. 

Haverá na ocasião da premiação sorteios de produtos dos nossos colaboradores. 

 

9. RESPONSABILIDADES  

 

Os velejadores participantes ficam cientes de que os organizadores Não serão responsabilizados por 

danos físicos, morais ou materiais que venham a sofrer na regata. 

 

 

Colaboradores 
 

 

 

 


