
 



AVISO DE REGATA 

46ª REGATA DPC 

06 de Junho de 2021 
 

 

1 - CLASSES CONVIDADAS 

BRA-RGS, VPRS e Cruzeiro  

 

2 - REGRAS 

2.1 - A Regata será disputada sobre as seguintes regras: 

a) Regras de Regata a Vela da World Sailing (2021/2024); 

b) Regras das Classes Convidadas. 

 

3- PROPAGANDA 

 O evento é classificado como categoria “C” para os iates, de acordo com o apêndice I 

do Código de Propaganda da WORLD SAILING (2017/2020). 

 

4 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO: 

Diretoria de Portos e Costas, Iate Clube Icaraí em parceria com o Clube Naval Charitas 

e apoio da FEVERJ. 

 

5 - INSCRIÇÕES 

5.1 - Os barcos elegíveis deverão ser inscritos até as 11h do dia 06/06/2021, na 

Secretaria Náutica do ICI ou na Secretaria Náutica do CNC. 

5.2 - Cada barco só poderá ser inscrito em uma classe. 

 

6 - PROGRAMAÇÃO 

11:00 Encerramento das inscrições; 

12:00 Regata. 

 

6.1 – Nenhuma sinalização de partida será feita após as 16h 

 

7 - LOCAL 

7.1 – Embora a sede do evento seja o Iate Clube Icaraí, todas as atividades acontecerão 

no Clube Naval Charitas – Av. Carlos Ermelindo Marins n° 70, Charitas, Niterói, RJ. 

7.2 – As regatas serão disputadas no interior da Baia da Guanabara e adjacências. 



 

 

8 – INSTRUÇÔES DE REGATA 

A regata será regida de acordo com as instruções de regata do Circuito Oceânico de 

Niterói que poderão ser obtidas online pelo site velaviagem.com.br 

 

9 - PREMIAÇÃO 

9.1 - Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados de cada classe.  

9.2 - Premiação Especial: será premiado o Veleiro  Oceânico Fita Azul, entre as classes 

com o maior percurso. 

9.3 - A cerimônia de premiação será realizada logo após a Regata no Clube Naval 

Charitas. 

9.4 - Camisetas do evento serão entregues aos participantes por um bote de apoio, 

após a chegada dos barcos.  

 

10 - RESPONSABILIDADE 

A decisão de participar ou não da regata será de responsabilidade exclusiva dos 

velejadores. As autoridades organizadoras, bem como todas as partes envolvidas na 

organização da regata, não assumem qualquer responsabilidade por lesões, óbitos ou 

avarias, danos ou extravio de materiais de qualquer natureza. 

 

11 - DIREITOS DE USO DE IMAGEM 

Em participando desta regata, qualquer velejador garante à organização do evento e 

seus representantes designados por ela e seus patrocinadores a fazer uso de qualquer 

imagem, foto ou entrevista feita antes, durante e depois da regata e também durante 

a premiação da regata, por período indeterminado, livres de quaisquer custos. 

 

E-mail: vela@iateclubeicarai.com.br; 

 

 

 

Bons Ventos E Boa Regata 
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