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Deed of Gift 

Optimist Midwinter 
Series TROFÉU - Optimist Midwinter Series 

Troféu Optimist Midwinter Series: Troféu de posse transitória com o registro gravado anualmente de cada 

ganhador . 

Doado por: Iate Clube do Rio de Janeiro 

Sede: Iate Clube do Rio de Janeiro e Iate Clube Armação de Búzios 

Participantes: Os velejadores em idade adequada para a classe optmist no corrente ano. 

Responsabilidade e condições sobre o Troféu: Iate Clube do Rio de Janeiro deve gravar o nome, a flotilha do 

velejador e o ano. O troféu deve ser devolvido ao Iate Clube do Rio de Janeiro entre 15 e 30 do mês de maio 

do ano seguinte. O troféu não deverá sair do estado do Rio de Janeiro. 

Premiados: Será premiado com troféu transitório, o primeiro colocado das categorias: Veterano masculino e 

feminino e 1o colocado das categorias: Estreantes masculino e feminino, com a menor soma dos resultados 

finais do Torneio Zé Carioca realizado na sub sede de Cabo Frio do ICRJ e a Búzios Sailing Week (BSW). 

Se houver empate na soma de mais de um velejador, será considerado como 1o critério de desempate a 

melhor colocação no torneio com maior número de regatas. Se número igual de regatas for realizado em 

ambos os torneios, será considerada a melhor colocação do torneio realizado por último. 

Data: Acompanha o feriado de Corpus Christi, quando é regularmente realizada a BSW. O Torneio Zé Carioca 

deve acontecer um fim de semana antes ou depois da BSW, sendo divulgada anualmente no calendário da 

FEVERJ e ICRJ. 

Premiação: Acontecerá junto com a cerimonia de entrega de prêmios do torneio realizado por último, entre 

o Torneio Zé Carioca (Cabo Frio) e a Búzios Sailing Week (Búzios) 
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