
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO ESTADUAL 
02, 03, 09 e 10 de novembro de 2019 

Classe Snipe 
Organização: Clube Naval Piraquê 

Apoio: Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro 
 

AVISO DE REGATA 
 
1. REGRAS: 

 A regata será regida pelas regras definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV) 
2017/2020. 

 Determinações da CBVela, FEVERJ, Estatuto e Regras da Classe Snipe, este Aviso de 
Regata (AR) este Aviso de Regata (AR) e as Instruções de Regata (IR). 

 Em todas as regras que se aplicam a esta regata: 
1.3.1 [DP] significa uma regra para a qual a punição é à discrição do Júri; 
1.3.2 [SP] significa uma regra para a qual uma penalidade padrão pode ser aplicada 
pela comissão de regatas sem uma audiência ou uma punição discricionária aplicada 
pelo Júri com uma audiência; e  
1.3.3 [NP] significa uma regra 

 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

 A Regata será aberta a todos os barcos elegíveis das Classes Snipe (com selos 2019) 
e os competidores proeiros e timoneiros ou timoneiros com bônus deverão estar em dia 
com a Federação Estadual e timoneiros com SCIRA para o ano de 2019. 

 A inscrição deverá ser feita on-line acessando o link: 
piraque.org.br/estadualsnipe2019, a partir do dia 20/09/2019. 

 Os barcos elegíveis deverão confirmar a sua inscrição na Secretaria do Campeonato 
até às 11:00h do dia 2 de novembro de 2019. 

 As inscrições somente serão validadas mediante:  
Comprovação da inscrição inicial ON-LINE 
Comprovação do pagamento da classe 
Comprovação do pagamento da Federação Estadual 
Comprovação do pagamento da Taxa de Inscrição 

 

3. TAXAS: A seguinte taxa será requerida: 

 A taxa de inscrição será de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por embarcação. 

 O pagamento deverá ser realizado por depósito bancário identificado até o dia 01/11/19 
na seguinte conta:                                                                    
Nome: Clube Naval – Departamento Esportivo 
Banco Itaú (341) 
Agência: 9273 
Conta corrente: 01574-4 
CNPJ: 33.868.654/0002-71 

 O comprovante de depósito deverá ser enviado para o email: secvden@piraque.org.br  

mailto:secvden@piraque.org.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todos os competidores elegíveis receberão uma camisa do evento. 
 

4. PROGRAMAÇÃO: 

 Dias de Competição: 

Dia Data Horário Eventos 

Sábado 02/11/2019 

08hs às 11hs 
 
 

Limite para 
confirmação de 

inscrições 

13hs Regatas 

Domingo 03/11/2019 13hs Regatas 

Sábado 09/11/2019 13hs Regatas 

Domingo 10/11/2019 13hs Regatas 

 

  O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia é 
conforme o item 5.1. O horário limite de sinalização de partida no último dia de regatas 
será às 17hs. 

  Número de regatas programadas: 

Nº regatas da série Nº regatas por dia 

08 (oito) regatas Até 03 (três) regatas 

 
5. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, no dia 01 

de novembro de 2019. 
 

6. LOCAL 

  A sede do evento será no Clube Naval Departamento Esportivo. 

  A área de regata será na Lagoa Rodrigo de Freitas – Rio de Janeiro. 
 

7. LOCAL DE PERMANÊNCIA 

 Será permitido que os barcos permaneçam também no clube dos Caiçaras, mas a 
responsabilidade sobre protestos e quadro de aviso que será somente no Clube Naval 
Piraquê, é de responsabilidade de cada timoneiro. 

 
8. PERCURSOS 
8.1 Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata. 
 

9. SISTEMA DE PUNIÇÃO 

  Será aplicado o apêndice P – Procedimentos Especiais para a Regra 42 
 

10. PONTUAÇÃO 

 02 (duas) regatas são requeridas para constituir a série. 

 Quando até 04 (quatro) regatas forem completadas, não haverá descarte. Quando 05 
(cinco) ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma 
de suas pontuações em cada regata, excluindo – se seu pior resultado. 
 

11. PRÊMIOS: [NP] [DP] 

 Será oferecida premiação como segue: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1º ao 5º colocado na Classificação Geral 

 1º e 2º colocados nas categorias: B, Júnior, Master e Mista. 

 

12. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:  
12.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, 

Decisão de Competir. A autoridade organizadora não aceitará qualquer 
responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com 
a série de regatas, seus antecedentes, durante ou depois de completada. 

 

13. MAIS INFORMAÇÕES: 
Para mais informação entrar em contato com: 
CLUBE NAVAL PIRAQUÊ 
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 2364 – Lagoa – Rio de Janeiro 
Tels.: (21) 3077-6027 / 3067-6052 / (Fax) 3077-6088 
Site: www.piraque.org.br 
e-mail: secvden@piraque.org.br 
e-mail: feverj@feverj.org.br 
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