
14 ° CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE RG65

AVISO DE REGATA

EVENTO: .
LOCAL:   RYC - Rio Yacht Club – Niterói - RJ
DATA:  10 a 12 de  Outubro de 2021.
ORGANIZAÇÃO: RYC - Rio Yacht Club
COORDENAÇÃO: ABCRG65 - Associação Brasileira da Classe RG65. 
SUPERVISÃO: ABVRC – Associação Brasileira de Veleiros RC.

ULY - Unión Latinoamericana de Yates RC. 

SEDE DO EVENTO: RYC - Rio Yacht Club
Estrada Leopoldo Fróes, 418 – São Francisco, Niterói – RJ 
http://www.rycsailing.com.br/

COMISSÃO ORGANIZADORA:
Direção Geral: Michael John Causer - RYC 
Comissão:                 Percy Glaser - ABCRG65

Operacional/Divulgação: Célio A. V. de Souza
Juíz Geral: Robert Swan
Oficial de Regata:    Clinio Marcelino Freitas

Matheus Franco 

PROGRAMAÇÃO
Este campeonato será disputado em três dias consecutivos: 

Sábado, 9 de fevereiro
09h00 - Raia liberada para treinos
13h00 às 17h30 – Antecipação de confirmação da inscrição, 
verificação de documentação e medição dos barcos.

http://www.rycsailing.com.br/
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Domingo, 10 de Outubro
9h00 às 10h30 - Confirmação da inscrição, verificação da 
documentação e medição dos barcos.
10h30 às 11h00 – Reunião de Comandantes, Apresentação 
da Comissão de Regata, esclarecimentos das Instruções de 
Regata, percursos e etc.
11h15 – Início do procedimento e largada para a primeira 
bateria.
17h30 – Limite para o início do procedimento de largada para 
a última bateria.

Segunda-feira, 11 de Outubro
10h30 – Início do procedimento de largada para a primeira 
bateria.
17h30 – Limite para o início do procedimento de largada para 
a última bateria.
18h30 – Churrasco de Confraternização. 

Terça-feira, 12 de Outubro
10h30 – Início do procedimento de largada para a primeira 
bateria.
15h30 – Limite para o início do procedimento de largada para 
a última bateria.
16h00 – Cerimônia de premiação.



REGULAMENTO 
REGRAS:
O Evento será disputado e regido pelas Regras de Regatas à Vela, a 
saber:
a) World Sailing / IRSA (Radio Sailing Division) 2017/20 (Apêndice E).
b) Regras da Classe RG65.
c) A Instrução de Regata e suas atualizações.
d) HMS 2016.

ELEGIBILIDADE 
VELEJADOR:
Os requisitos de elegibilidade para competidores são os seguintes: ser 
velejador de um clube, associação ou flotilha filiada à autoridade 
nacional, que por sua vez tenha o reconheciento da ABVRC, estar em 
dia com a sua associação e a autoridade nacional e ter pago a inscrição 
para o campeonato.
O número de participantes não será limitado 

BARCO:
Poderão participar deste evento os barcos que estejam de acordo com 
as regras da classe RG65.

INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de Regata estarão disponíveis no site do evento 3 dias 
antes do seu início, ou ainda no dia em que o evento se inicia.

ALTERAÇÃO NAS INSTRUÇÕES DE REGATA
Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada antes do 
início de uma série de baterias e com antecedência suficiente.
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FREQUÊNCIAS

Será adotado o sistema de Frequência Preferencial (mas não 
exclusiva) determinada pela comissão organizadora. Cada participante 
deverá apresentar três alternativas de frequência para o caso de 
eventuais superposições. A comissão organizadora poderá solicitar a 
troca de frequência de um determinado barco, dentre aquelas 
apresentadas por ocasião da inscrição. Os barcos equipados com 
rádios digitais que operam na faixa de 2,4GHz estão dispensados de 
apresentar frequências alternativas.
Em obdiência as leis brasileiras o uso de rádio que operam na faixa de 
72Mhz está terminantemente proibida.

INSCRIÇÕES

As inscrições serão feitas exclusivamente através do site do 
campeonato: http://www.velarc.net/2021_14brasileirorg65
O prazo final para inscrições e pagamento dia 20 de setembro de 
2021.
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TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição lhe dará direito a:
- Participação no evento
- Jantar de confratenização
Acompanhantes pagam em separado R$ 85,00 (Oitenta e Cinco Reais) 

por pessoa, cerveja, refrigerante e água mineral incluso.

O valor da taxa de inscrição será de:
R$ 300,00 (Trezentos Reais) se pago até o dia 20 de julho 2021; 
R$ 350,00 (Trezentos e Cincoenta Reais) até o dia  20 de agosto 2021;
R$ 450,00 (Quatrocentos e Cincoenta Reais) até o dia 20 de setembro 
2021.

http://www.velarc.net/2021_14brasileirorg65


O pagamento deve ser através de depósito na seguinte conta: 
Banco: BANCO ITAÚ (341)   AG: 6023     Conta - Corrente: 06050-9 
Titular: Michael John Causer                           CPF: 452.697.507-91

Para efeitos de controle, o velejador inscrito deverá acrescentar no 
deposito de pagamento uma quantidade de centavos igual ao numeral 
do seu barco (Ex: R$ 450,33 -  este para o numeral BRA 33).

ATENÇÃO: A inscrição será validada por e-mail para 
michael.causer@hotmail.com.,
informando numeral do barco e cópia do aviso do depósito bancário.
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.

ESTADIA DOS BARCOS

Os barcos poderão permanecer no Clube RYCS, em área fechada, 
durante a competição. Os velejadores que pretendem deixar seus 
barcos no clube deverão informar sua intenção no momento da 
confirmação da inscrição. Apesar da sala ser fechada e haver vigilância 
no clube, a organização e o clube não se responsabilizam por 
eventuais danos ou furtos.

PREMIAÇÃO

Serão premiados os cinco primeiros colocados, e aos demais prêmio 
de participação


