Iate Clube do Rio de Janeiro
2ª ALTERAÇÃO DO AVISO DE REGATA, com alterações em vermelho, no dia 05/01/2021

49º CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST 2021
Iate Clube do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro – RJ, Brasil
OPTIBRA
Confederação Brasileira de Vela - CBVela
Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro - FEVERJ
06 a 16 de janeiro de 2021

AVISO DE REGATA
1. REGRAS
1.1. A regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela da World Sailing 2021-2023 (RRV).
1.2. Aplicam-se as prescrições da CBVela assim como o Regulamento Geral da OPTIBRA.
1.3. As primeiras 3 sentenças de RRV 61.1(a) são modificadas para: “Um barco com intenção de protestar deve informar o outro
barco na primeira oportunidade razoável. Quando o protesto for sobre um incidente na área de regatas no qual esteve envolvido
ou presenciou, deverá bradar ‘Protesto’. Também deverá informar os barcos que está protestando à CR na linha de chegada,
imediatamente após chegar, ou assim que possível, quando se retirar”.
1.4. A RRV 40 e o preâmbulo da Parte 4 das RRV são modificados como segue:
1.5. A primeira sentença da RRV 40.1 é eliminada e substituída por: “Cada competidor deve vestir um colete salva vidas, de
acordo com a regra da classe 4.2(a), adequadamente fechado, por todos os momentos enquanto em água, exceto quando
temporariamente colocando ou tirando roupa”.
1.6. Os barcos poderão ser obrigados a colar adesivos com números de proa. Neste caso a Organização fornecerá os adesivos e
as instruções para aplicação.
2. PROPAGANDA
2.1 Os competidores poderão exibir propaganda no casco de acordo com o Regulamento 20.3.2 da World Sailing e regra 2.8 da
classe Optimist.
2.2 Os barcos participantes poderão ser requeridos a exibir publicidade escolhida e fornecida pela organização do evento.
3. ELEGIBILIDADE
3.1 O evento é aberto para os velejadores elegíveis conforme o Regulamento Geral da OPTIBRA.
4. INSCRIÇÕES
4.1 As fichas de inscrição conforme Anexo A e B e comprovantes de pagamento devem ser enviados pelo representante da
Flotilha (Capitães de Flotilha, Team Leader, técnico) de cada clube, para o endereço de email: vela@icrj.com.br até o dia
30/11/2020, indicando a listagem dos velejadores a que se refere o pagamento. Inscrições recebidas depois desta data terão
acréscimo de acordo com a tabela do item 5 deste aviso de regata.
4.2 No período de 06 a 09 de janeiro de 2021, a inscrição deverá ser confirmada na secretaria do evento, mediante a
apresentação
dos documentos descritos no item 4.4:
4.3 Visando agilizar o processo de inscrição, os documentos devem estar organizados na ordem abaixo, separados por
competidor.
4.4 Apenas após a verificação de todos os passos abaixo a inscrição estará confirmada.
a) Ficha de Inscrição corretamente preenchida e assinada pelo velejador e pelo responsável - Anexos A e B
b) Cópia de documento de identidade com foto; passaporte para os estrangeiros.
c) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição;
d) Comprovante de pagamento da OPTIBRA 2020 e 2021;
e) Comprovante de filiação e quitação da federação estadual 2021;
f) Cópia da Carteira do seguro saúde, mostrando empresa e número de identificação. Opcional, mas
recomendado.
g) Ficha de medição assinada pelo medidor chefe. (Caso a vela que será usada no campeonato possua certificado de
medição, favor apresentar o original ao medidor no momento da medição)
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5. TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1 As datas limite e os valores de inscrição por competidor seguem o critério abaixo:
a) Para pagamento até 15/11/2020 - R$ 220,00
b) Para pagamento de 16/11/2020 a 10/12/2020 - R$ 300,00
c) Para pagamento a partir de 11/12/2020 - R$ 400,00
5.2 Desistências devem ser manifestadas por mensagem enviada por e-mail para: vela@icrj.com.br.
5.3 Desistências manifestadas até o dia 17/12/2020 terão direito ao reembolso de 50% do valor pago, a ser reembolsado em 30
dias. Desistências manifestadas após esta data não terão direito a qualquer reembolso.
5.4 Instruções para pagamento:
Dados para depósito:
Favorecido: Iate Clube do Rio de Janeiro - Bradesco (237) - Agência n°: 2779-0 c/c n°: 0005858-0– CNPJ 33.646.654/0001-46.
Enviar a cópia do depósito bancário e da ficha de inscrição por e-mail, conforme item 4.1.
6. PROGRAMAÇÃO
6.1 Programa de inscrições, confirmação de inscrições:
Data
Horários
Atividades
06/01/2021, qua
9h às 12h e 14h as 18h
Inscrições e medição de equipamentos
07/01/2021, qui
9h às 12h e 14h as 18h
Inscrições e medição de equipamentos
08/01/2021, sex
9h às 12h e 14h as 18h
Inscrições e medição de equipamentos
09/01/2021, sab
9h às 12h
Pendências de Inscrições e medição de equipamentos
6.2 Programa de Medições:
Data
Início
Término
Clubes / Estado
06/01/2021, qua
13h
18h
SP
9h
12h
RJ
07/01/2021, qui
12h
13h
Almoço
13h
18h
RJ/DF
9h
12h
ES/PE/BA
12h
13h
Almoço
08/01/2021, sex
13h
15h
RS/SC
15h
18h
Pendências
09/01/2021, sab
8h
10h
Pendências
6.3 Programa de regatas
Data
Hora
Atividades
10h
Cerimônia de Abertura e Desfile Oficial das Delegações – Cais Principal
08/01/2021, sex
10:20h
Reunião da Organização com os Capitães de Flotilha e Técnicos
10:30h
Reunião de comandantes e técnicos
09/01/2021, sab
13h
Regatas qualificatórias
10/01/2021, dom
13h
Regatas qualificatórias
11/01/2021, seg
13h
Regatas qualificatórias
10h
Campeonato Brasileiro por Equipes
12/01/2021, ter
18:30h
Premiação Brasileiro por Equipes
13/01/2021, qua
Dia Livre
Dia Livre – só poderá ser utilizado para validar o Brasileiro por Equipes
13h
Regatas – Fase Final
14/01/2021, qui
17h30min Cerimônia de Premiação - Cais Principal - Campeonato Brasil Centro e Copa Aniversário ICRJ
15/01/2021, sex
13h
Regatas – Fase Final
13h
Regatas – Fase Final
16/01/2021, sab
18:30h
Cerimônia de Premiação - Pérgula da Piscina
6.4 Estão programadas 12 (doze) regatas, com no máximo 3 (três) regatas por dia. Uma regata extra por dia pode ser disputada.
6.5 Não será dado nenhum sinal de partida após as 16h do dia 16/01/2021.
7. MEDIÇÕES
7.1 No momento da medição, o medidor poderá exigir o book da IODA referente ao barco.
7.2 Serão medidos de cada competidor, antes do evento: mastreação, vela, leme, bolina e casco, além de vistoriados os itens de
segurança.
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7.3 Durante o evento haverá inspeção de medição dos itens da regra da classe dentro d’água. Os itens de medição e segurança
inspecionados e que não estiverem de acordo com as regras serão punidos de acordo com a Lista de Penalidades Padrão e
Discricionais da IODA.
7.4 Competidores poderão usar apenas 1 item de cada, dentre os relacionados em 7.2.
7.5 A substituição de um equipamento danificado poderá ser feita mediante solicitação por escrito à C.R e desde que:
a) O equipamento danificado tenha sido checado pelo Comitê de Medição.
b) O equipamento substituto seja apresentado para medição ao Comitê de Medição na primeira oportunidade possível e por ele
aprovado.
8. FORMATO
8.1 Campeonato Individual:
a) Os competidores serão divididos em flotilhas, amarela e azul, para velejar uma série classificatória seguida por uma série final.
b) A Série classificatória ocorrerá nos primeiros 3 dias de regata. Se 5 regatas da série classificatória não forem completadas, até
o final do terceiro dia de regatas, então a série classificatória seguirá até o fim do dia de regatas no qual for completada a 5ª
regata.
c) Uma regata da série classificatória não será computada até que todas as flotilhas tenham completado aquela regata.
d) Na fase final os 50% melhores qualificados participarão de todas as regatas na flotilha ouro (amarela) e os demais na flotilha
prata (azul).
8.2 Campeonato por Equipes:
a) Será disputado por 16 equipes, sendo assegurada a cada Estado a inscrição de uma equipe.
b) Posteriormente a inscrição de uma equipe por estado, as demais equipes serão classificadas pela súmula do Campeonato
Brasileiro de Flotilhas após a 6ª regata realizada ou a última regata do dia anterior à data do campeonato caso não tenham sido
realizadas 6 regatas.
c) A ordem de numeração das equipes, de 1 a 16, será determinada, levando-se em conta a pontuação dos 4 melhores
velejadores por estado em ordem crescente.
9. INSTRUÇÕES DE REGATA
9.1 Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do Campeonato, sendo entregue no momento da confirmação da
inscrição e estarão disponíveis no quadro de avisos do evento.
10. LOCAL DAS REGATAS
10.1 O evento será realizado no Iate Clube do Rio de Janeiro, Av. Pasteur, 333 – Urca – Rio de Janeiro.
10.2 As regatas serão disputadas na raia da Praia do Flamengo ou da Escola Naval na Baia de Guanabara - RJ.
11. PERCURSO
11.1 Será utilizado o percurso trapezoidal da Classe Optimist.
12. SISTEMA DE PUNIÇÃO
12.1 Será aplicado o Apêndice P.
12.2 A Regra 64.2 será alterada nas Instruções de Regata para permitir sanções que não a desclassificação por quebra de
algumas regras da Classe. As penalidades para estas infrações podem ser inferiores a desclassificação se o júri assim decidir. A
abreviatura da pontuação para uma penalidade imposta sob esta instrução será DPI.
13. PONTUAÇÃO
13.1 São necessárias 3 regatas válidas para que se constitua a série.
13.2 Quando até 5 (cinco) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de sua pontuação em todas as
regatas.
13.3 Quando 6 (seis) ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de sua pontuação em todas
as regatas, excluindo-se seu pior resultado.
14. BARCOS E PESSOAL DE APOIO
14.1 Todos os técnicos deverão se inscrever, preenchendo o formulário do Anexo C, que deverá ser entregue na secretaria do
evento, onde receberão um número de identificação. Este que número deverá ser fixado visivelmente ao barco durante todo o
evento. Será cobrada uma taxa por técnico de R$ 100,00.
14.2 Recomenda-se veementemente, que todas as embarcações de apoio, principalmente botes de técnicos, estejam equipadas
com rádio VHF, capaz de operar no canal 74 VHF para receber e transmitir.
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15. LOCAL DE PERMANÊNCIA
15.1 Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pela organização do campeonato.
16. SEGURANÇA
16.1 Itens de segurança poderão ser inspecionados pelo medidor conforme item 7.3 e quando não estiverem de acordo com as
regras serão punidos de acordo com a Lista de Penalidades Padrão e Discricionais da IODA.
17. PREMIAÇÃO
17.1 Serão premiados:
 1º ao 10º geral;
 1º ao 5º mirim (masculino e feminino);
 1º ao 5º infantil (masculino e feminino);
 1º ao 5º juvenil (masculino e feminino);
 O melhor Estado;
 A melhor Flotilha;
 As três primeiras equipes do Campeonato Brasileiro por Equipes.
17.2 A classificação por categorias será apurada a partir da classificação geral.
18. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
18.1 Exceto em emergência, um barco não poderá fazer transmissões por rádio enquanto estiver em regata, nem receber
comunicações não disponíveis para todos os barcos. Esta restrição se aplica também a telefones móveis e outros meios de
comunicação.
19. RESPONSABILIDADE
19.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 04, 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.
20. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
20.1 Cada competidor deve trazer o seu carrinho de encalhe devidamente identificado.
20.2 Cada coordenador estadual deve trazer a bandeira do seu Estado.
20.3 Informações sobre o evento serão fornecidas apenas por e-mail a fim de oferecer maior precisão aos interessados. Favor
enviar suas dúvidas para: vela@icrj.com.br.
21. HOSPEDAGEM
21.1 O ICRJ estabeleceu parceria com o Hotel Ibis Styles Botafogo e com a Pousada Porto Charitas que oferecerão condições
especiais para os participantes do Circuito Rio.
Ibis Styles Botafogo
Pousada Porto Charitas
Reservas: (21) 3166-9240
Reservas: (21) 98988-6352 / (21) 2704-0201
e-mail: vendas7@atriohoteis.com
e-mail: contato@portocharitas.com.br
Endereço: Rua São Clemente, 30 Botafogo, Rio de Janeiro –RJ
End: Av. Carlos Ermelindo Marins, 53 Jurujuba, Niterói - RJ
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Anexo A
FICHA DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO

49º CAMPEONATO BRASILEIRO CLASSE OPTIMIST 2021
Nome:_____________________________________________ NUMERAL:______________
Número da Plaqueta da ISAF do Casco: ___________________
( ) MIRIM MASCULINO ( ) INFANTIL MASCULINO ( ) JUVENIL MASCULINO
( ) MIRIM FEMININO ( ) INFANTIL FEMININO ( ) JUVENIL FEMININO
Data de Nascimento: ____/____/______ Idade: _________
CPF: _____________________
Endereço:_________________________________________________________________
Bairro: __________________Cidade: _____________________Estado: ___ CEP: ___
Telefone: (____) ________________
E-mail: ___________________________________________
Nome do Técnico: _____________________________________________
Clube: ________________________
Nome da Flotilha:_____________________________________
Federação Estadual: ______________________________
Plano de Saúde (se houver): __________________
Nome do Responsável: _____________________________________________________
Assinatura do Responsável: __________________________________________________
Aceito cumprir obediência às Regras de Regata a Vela e todas as demais regras que governam este
evento.
Assinatura do Velejador: __________________________________ Data: ____/____/___
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Anexo B
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
Autorizo o (a) velejador (a) menor de idade ____________________________________a participar
do 49º CAMPEONATO BRASILEIRO CLASSE OPTIMIST 2021.
Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer dano físico e material que o mesmo possa
sofrer ou causar no Campeonato, isentando de responsabilidade o Iate Clube do Rio de Janeiro, a
Comissão Organizadora e demais entidades e pessoas envolvidas na organização e realização deste
Campeonato.
_______________, ___________ de __________ de ________.
Local e data
_________________________________ ______________________________
Nome Legível do responsável Assinatura do Responsável
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Anexo C
49º CAMPEONATO BRASILEIRO CLASSE OPTIMIST 2021
FORMULÁRIO DE CADASTRO DOS TÉCNICOS
Nome: ________________________________________________________________
RG: ____________________ CPF: __________________Registro WS: _____________
Endereço: _____________________________________________________________
Bairro: _____________Cidade: _____________________Estado: ___ CEP: _________
Telefone: (____) ________________ E-mail: __________________________________
Endereço de Trabalho: ____________________________________________________
Bairro: _____________Cidade: _____________________Estado: ___ CEP: __________
Telefone: (____) ___________________
Clube: _________________ Flotilha: _________________________________________
Plano de Saúde: ______________________________________
Local: _________________________ Data: ____/____/______
Assinatura: _______________________________________
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