
 

   

AVISO DE REGATA 
CAMPEONATO POR EQUIPES LUIZ CABELEIRA 

 

 

 

31/08/2019 – 01/09/2019 
LAGOA RODRIGO DE FREITAS 

Autoridade Organizadora: Clube dos Caiçaras (CC) 
 

1ª ALTERAÇÃO DO AR 
Com alteração nos itens da seção 3 

 
01 REGRAS 

01.1 A regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata à Vela, Apêndice D. 
01.2 As regatas serão arbitradas de acordo com a regra D2. 
 

02 FORMATO DA COMPETIÇÃO 
02.1 O campeonato terá a participação de 8, 10 ou 12 equipes, divididas em dois grupos. 
02.2 Cada equipe será formada por 4 competidores, sendo possível inscrever um competidor reserva. 
02.3 1ª Fase: As equipes se enfrentaram num todo contra todos. 
02.4 2ª Fase: As quatro primeiras equipes de cada grupo se enfrentam numa ou mais regatas de 

semifinal. A primeira colocada de um grupo enfrentará a quarta colocada do outro, enquanto a 
segunda colocada enfrentará a terceira colocada. 

02.5 3ª Fase: Os vencedores da semifinal se enfrentam em três regata finais enquanto os perdedores 
irão disputar o terceiro e quarto lugares numa regata. 

02.6 O Chefe dos Umpires poderá alterar o formato da competição, por qualquer motivo. Entre as 
alternativas de alteração estão: 
02.6.1 Encerrar a primeira fase após a metade das regatas realizadas, e a pontuação dessa fase 

será de acordo com a regra D 4.3 
02.6,2 Anular a primeira fase e iniciar um campeonato de eliminação simples. 
 

03 ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
03.1 O evento será fechado para equipes convidadas de todo o Brasil. As equipes poderão solicitar 

convite enviando um e-mail até o dia 19 de Julho para nautica@caicaras.com.br, com cópia para 
kiko_leite@yahoo.com.br.  

03.2 As equipes devem informar também o nome completo e CPF de um responsável pelo pagamento 
da inscrição da equipe, de acordo com o observado abaixo. 

03.3 As equipes receberão convite para inscrição até o dia 27 de julho.1  A inscrição deverá ser 
confirmada através do pagamento da taxa de R$ 350,00 por equipe até o dia 12 de agosto. Após 
esta data, o valor passará para R$450,00 e a inscrição não estará garantida. O pagamento será 
feito por boleto bancário a ser emitido no nome do responsável mencionado no ítem 3.1. 
 

04 PROGRAMAÇÃO 
31/08 10:00  Reunião de Comandantes 
31/08 11:00  Início das regatas 
31/08 18:00  Análise das regatas com técnicos e árbitros 
01/09 11:00  Início das regatas 
01/09   Entrega de Prêmios após as regatas 
 

05 INSTRUÇÕES DE REGATA 
05.1 Estarão disponíveis antes da reunião de comandantes na secretaria do evento 

                                                 
1 A depender do número de solicitações, pode acontecer de nem todas equipes interessadas serem convidadas. 



 

   

 
06 PERCURSOS 

A Comissão de Regatas utilizará o percurso digital N. 
 
07 PRÊMIOS 

Serão premiadas as 3 (três) primeiras equipes. 
 
08 BARCOS 

08.1 A organização se dispõe a ajudar a viabilizar a participação de equipes de fora do estado do Rio 
de Janeiro, principalmente no que se refere a aluguel de cascos de optimist. Interessados deverão 
entrar em contado com Victor Martins (vmartins77@gmail.com) ou Leonardo Lombardi 
(leonardolombardi07@hotmail.com) 

 
09 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

09.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Ver RRV - Decisão de Competir. A 
autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou 
morte relacionados diretamente com a série de regatas e seus antecedentes, durante ou depois 
de completado o evento. 


