
XXXII Regata Francisco Mendes 

I Regata Jean Claude Schotte 

Aviso de Regatas 

11 e 12 de Junho de 2022 

ICJG –Rio de Janeiro 

 

1 Regras 

1.1 As regatas serão regida pelas Regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV) 2021/2024. 

1.2 O resultado acumulado das regatas será válido como Etapa do Campeonato Estadual da Classe Ranger 22’ 

2 Inscrições 

2.1 As Regatas serão abertas a todos os barcos elegíveis das classes Ranger 22 e Oceano “Bico de Proa”.  

2.2 As inscrições deverão ser entregues na Secretaria de Náutica do ICJG até as 13:00 do dia das regatas ou na embarcação da CR 

até o sinal de preparação. As inscrições poderão também ser enviadas dentro dos prazos estabelecidos para o e-mail 

abcr22@gmail.com.  

2.3 A inscrição na Regata Francisco Mendes valerá para a Regata Jean Claude. 

2.4 Não haverá taxa de inscrição. 

3 Programa 

3.1 A programação será conforme a seguir: 

Data Horário Atividade 

11/06/2022 

13:00 Limite para inscrições na Regata Francisco Mendes 

13:00 Início da sinalização de partida da Regata Francisco Mendes 

18:00 Início da confraternização no Pirata’s Pub - ICJG 

12/06/2022 
13:00 Limite para inscrições isoladas na Regata Jean Claude 

13:00 Início da sinalização de partida da Regata Jean Claude 

4 Instruções de Regata 

4.1 Serão disponibilizadas nos sites da Classe Ranger, www.ranger22.com.br e da FEVERJ www.feverj.org.br/index.html e nos 

grupos de Whatsapp da Classe Ranger 22’ e da Flotilha de Velejadores do ICJG a partir do dia 10/06/2022. 

5 Área de Regata 

5.1 A regata será disputada em águas da Baía de Guanabara nas proximidades da Ilha do Governador (Ref. Carta 1512 DHN). 

6 Percursos 

6.1 Os percursos serão descritos nas Instruções de Regatas 

6.2 As largadas serão nas imediações do Iate Clube Jardim Guanabara 

7 Limite de Tempo 

7.1 O limite de tempo para a chegada dos barcos será às 17:30. 

8  Estadia dos barcos 

8.1 O clube oferecerá vagas na água para os barcos participantes para pernoite no cais. 

9. Isenção e Responsabilidades 

10.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 3, Decisão de Competir. O esporte a vela por sua 

natureza é um esporte imprevisível e desta forma envolve risco. Por participar no evento, cada competidor e equipe de apoio 

concorda que: 

(a) Estão cientes do risco inerente envolvido no esporte e aceitam a responsabilidade de expor a si mesmos, sua tripulação e 

barco a tal risco enquanto tomando parte no evento; 

(b) Eles são responsáveis pela sua segurança, de suas tripulações, do barco e suas outras propriedades enquanto em água ou 

em terra; 

(c) Eles aceitam a responsabilidade por qualquer prejuízo, dano ou perda até a extensão causada por suas ações ou omissões; 

(d) O fornecimento de uma equipe de comissão de regatas, barcos de segurança, árbitros e outros oficiais e voluntários pela 

organização não isenta os competidores de suas próprias responsabilidades; 

(e) A cobertura de um barco de segurança para esta tarefa, particularmente em extremas condições de tempo, será conforme 

possa ser viável nestas circunstâncias. 

10.2. 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. 

 

(10 Informações adicionais) 
(10.1) O tradicional Queijos & Vinhos será realizado no Pirata’s Pub, localizado na sede do Iate Clube Jardim Guanabara, na noite 

de 11 de junho (cada barco deverá trazer seus queijos e vinhos para a confraternização). 

(10.2) O Pirata’s Pub oferecerá serviço (por comanda, por conta dos velejadores e demais participantes) de bebidas, refeições, etc, 

complementando o queijos & vinhos. 

(10.3) Contato para maiores informações: 

  Iate Clube Jardim Guanabara 

  Rua Orestes Barbosa, 2210, Ilha do Governador - CEP 211040-370 - Rio de Janeiro 

Tel: 2468-3000 - Secretaria de Náutica.  
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