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AVISO DE REGATA 

COPA MÁSTER  

Classes: Laser Standard/Radial/4.7  

29 e 30 de junho de 2019 

Válida para o Circuito Vela Máster Brasil 2019 

 

   

 

1. REGRAS: 

A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a Vela 
2017/2020. 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

2.1. A regata será aberta a todos os velejadores da Classe Laser (Std, Radial e 4.7) em dia com a ABCL e que 
tenham idade igual ou superior a 35 anos. 

Categoria idade 
PRÉ-MÁSTER: 35 a 44 anos; 
MÁSTER: 45 a 54 anos; 
GRAND MÁSTER: 55 a 64 anos 
GREAT GRAND MÁSTER: 65 em diante 
 

2.2. Os barcos elegíveis poderão se inscrever na Secretaria do Campeonato até às 11:00h do dia 29 de 
junho de 2019. 
 
2.3. O evento só será válido para cada classe se houver um mínimo de 3 (três) barcos inscritos. 
Os seguintes documentos serão necessários para confirmação da inscrição: 
• Seguro saúde. Não é obrigatório. Solicitamos que aqueles que o possuam informem. 
 
2.4. Inscrições antecipadas podem ser feitas através do email do CNC, nautica@cncharitas.org.br. 
 
 
3. TAXA DE INSCRIÇÃO: 

Não será cobrada taxa de inscrição. 
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4. PROGRAMAÇÃO: 

4.1. Registro: Sábado, 29/06 das 09:00h às 11:00h 
 
4.2. Dias e horários das regatas: Sábado, 29/06  09:00h às 11:00h - Inscrição 

11:15h -  Reunião de comandantes 
13:00h -  Regatas 

Domingo, 30/06  13:00h -  Regatas 
Logo após as regatas -Cerimônia de premiação 

 
4.3. Número de regatas programadas: 
 
4 (quatro) regatas, máximo de3 (três) por dia. 
 
4.4. O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia será às 13:00h. 
 
4.5. No último dia de regata, domingo dia 30/06, nenhum sinal de atenção será feito após as 16:00h. 
 
5. INSTRUÇÕES DE REGATA: 
 
Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, por ocasião da abertura das inscrições. 

6. ÁREAS DE REGATAS: 

A área de regata será na Enseada de Jurujuba, Niterói ou Baia de Guanabara. 

7. PERCURSOS: 

Os percursos a serem seguidos serão descritos nas Instruções de Regata. 

8. PONTUAÇÃO: 

8.1. Será utilizado o sistema linear de pontuação (item A4 do Apêndice A das Regras da WS). 
 
8.2. É requerido que 01 (uma) regata seja completada para validar a copa. 
 
8.3. Quando 3 (três) ou menos regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a 
soma de suas pontuações de cada regata. 
 
8.4. Quando 4 (quatro) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 
suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 
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9. PREMIAÇÃO: 

Serão premiados os 3 primeiros lugares na classificação geral nas Classes Laser Standard, Radial e 4.7 e das 
respectivas categorias: Pré-Máster, Máster, Grand Máster e Great Grand Máster desde que haja mais de 2 barcos 
inscritos em cada categoria. Os prêmios serão conferidos da seguinte maneira para as categorias: 

Número de inscritos - Premiação 

3 barcos 1º 
4 barcos 1º e 2º 
5 ou mais 1º, 2º e 3º 
 
10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade. Considere a regra 4, Decisão de 
Competir. A autoridade organizadora e indivíduos envolvidos com a organização das regatas, não aceitaram 
qualquer responsabilidade por perdas e danos materiais, físicos ou morte, que possam ocorrer a pessoas ou  
propriedades relacionadas diretamente com a série de regatas, tanto em terra quanto a bordo, como 
consequência da participação no evento. 
 
11. INFORMAÇÕES 

Para mais informações entrar em contato com: 
Clube Naval Charitas – Secretaria Náutica - Av. Carlos Ermelindo Marins, 3100 – Charitas – Niterói - RJ. 
Secretaria Náutica: Telefones: (21) 2109-8125 / 8126 Fax: (21) 2109-8199  
E-mail: nautica@cncharitas.org.br site: www.cncharitas.com.br 
Informações complementares – Não fazem parte do Aviso de Regata 
 
12. HOSPEDAGEM 
 

O Clube possui 2 tipos de hospedagens: suítes e alojamento; informações pelo telefone 021-2109-8114 ou pelo 
email social@cncharitas.org.br att: Bruno, Adriana ou Vanessa. 

OBS:  A tarifa da hospedagem para os velejadores desse evento será igual à tarifa de sócio do CNC.  

 
 

 


