
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÃO No 2 NO AVISO DE REGATA 
 

CAMPEONATO ESTADUAL DE OPTIMIST 
28 e 29 de outubro e 2, 3, 4 e 5 de novembro de 2017 

 
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
3.2 A inscrição é obrigatória. Os velejadores elegíveis deverão se inscrever preenchendo o formulário do Anexo A. Os seguintes 

documentos deverão ser entregues na secretaria do campeonato até às 13:00 h de 28/10/2017: 
a) Ficha de inscrição c/ autorização do responsável (modelo do anexo A); 
b) Cópia do RG ou Certidão de Nascimento; 
c) Comprovante de pagamento da anuidade de 2017 da CEOPT-RJ, FEVERJ ou Federação do seu estado para o caso de 

velejadores visitantes. Velejadores vinculados a projetos sociais de vela estão isentos da anuidade da FEVERJ; 
d) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição conforme item 4. 
e) Ficha de medição assinada pelo medidor chefe ao término da medição do barco; 
e) Seguro Saúde (não obrigatório – aqueles que o possuem solicitamos informar companhia e número do associado). 

3.3 Somente serão confirmadas as inscrições dos barcos/velejadores sem pendências na medição e nos 
documentos/comprovações exigidos no item anterior. 

 

5. PROGRAMAÇÃO: 
5.1 Registro, Pesagem, Confirmação das Inscrições e Cerimônia de Abertura, Reuniões, Regatas e Cerimônia de Premiação: 

Data Dia da semana Horário Eventos 

21/10 Sábado 9:00 às 18:00 Pesagem de casco (prioridade p/ CNC e ICRJ) 

22/10 Domingo 
9:00 às 18:00 

Pesagem de casco (prioridade p/CNP, CC, RYC, ICB, PCSF, ICI, JIC, 
CRG, ICJG, ICAB, BVC e Proj. Grael) 

28/10 Sábado 8:00 às 11:00 
Pesagem de casco (prioridade p/ visitantes de outros estados e 
pendências) 

  11:00 Cerimônia de Abertura 

  11:30 Reunião de timoneiros 

  13:00 Limite p/ inscrições na Secretaria do Campeonato 

  14:00 Regatas (individual) 
 

6. MEDIÇÕES somente para Veteranos: 
6.1 Deve ser realizada conforme a programação constante do item 5.1 – Programação deste AR – não haverá medição antes do 

campeonato somente a pesagem do casco além da vistoria dos itens de segurança. 
6.8 Somente poderão se habilitar à fase de medição, os barcos dos velejadores que tenham cumprido integralmente o item 3.2 

deste AR. Não serão medidos os barcos com pendências da referida documentação e de pagamentos. 
 
 
Rio de Janeiro, 9 de Outubro de 2017. 
 
 
Comissão Organizadora 
 
 

ANEXO A: modelo da Ficha de Inscrição/Autorização do Responsável 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Timoneiro: ______________________________________________________________________ 

Data Nasc: ______/______/______ Sexo: (___) Masculino   (___) Feminino 

email: _____________________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________________ 

Bairro: ______________________________ Cidade: _____________________________________ 

CEP: _______________ Estado: _______ Telefone (____) __________________, __________________ 

Nome do Barco: ___________________________________ Numeral: ___________________________ 

Participante do Campeonato Brasileiro 2017 (   ) Sim (   ) Não 

Categoria: (   ) Veterano (   ) Estreante 

Nível: (   ) Juvenil  (   ) Infantil  (   ) Mirim 

Clube / Flotilha: ____________________________ Federação: _______________________ 

Nome do Técnico: _______________________________________________________________ 

Plano de Saúde (se houver): _______________________________________________________ 

Tamanho da Camisa: (  ) P    (  ) M    (  ) G    (  ) Adulto Peq.    (  ) Adulto Méd. 

Número ISAF do Casco: _______________________ 

CONCORDO EM SER REGIDO PELAS REGRAS DE REGATA A VELA E POR TODAS AS DEMAIS INSTRUÇÕES 
QUE REGEM ESTE CAMPEONATO. 

 

____________________________________    Data: _____ / _____ de 2017. 

Assinatura do Velejador 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Autorizo o(a) velejador(a) _______________________________________________ a participar do Campeonato 
Estadual da Classe Optimist de 2017. Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer dano físico ou material 
que ele (a) possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de responsabilidade o Clube dos Caiçaras, Federação 
de Vela do Estado do Rio de Janeiro, Comissão Organizadora e demais entidades e pessoas envolvidas na 
organização e realização deste Campeonato. 

Rio de Janeiro, ______ de Outubro de 2017. 

Nome legível do responsável ________________________________________ 

Assinatura do responsável __________________________________________ 

Além das comprovações de pagamentos citados no AR, os seguintes documentos do timoneiro serão necessários para 
confirmação da inscrição: 

 

1. (   ) Ficha de Inscrição/Autorização do responsável. 

2. (   ) Cópia de certidão de nascimento/RGI. 

3. (   ) Cópia de carteira de plano de saúde. 

 

 

 


