DATA – 05 de JUNHO de 2022
AVISO DE REGATA
REGRAS:
A Regata será disputada sob as seguintes Regras e Regulamentos:
• Regras Internacionais de Regata a Vela da World Sailing 2021/2024;
• Determinações da CBVela e FEVERJ;
• Instruções de Regata, incluindo alterações feitas pela Comissão de Regata (CR) e
Comissão de Protesto (CP).
Os barcos participantes podem fazer uso de velas exóticas, balões e gennakers.
Todos os participantes serão do sexo feminino. Todos os acompanhantes deverão se
manter afastados 100m do percurso.

ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
• Serão considerados elegíveis todos os veleiros que possuírem a bordo certificados
de Bom Humor e Espírito Esportivo.
• Os barcos elegíveis poderão se inscrever pelo link online INSCRICAO_REGATA
BOUGAINVILLEAS 2022
• As Instruções de Regata serão divulgadas no Grupo Oficial Virtual de whatsapp da
Regata conforme abaixo.
• Poderá ser obrigatória a fixação no casco das embarcações o logotipo do
Patrocinador, que será fornecido na Secretaria do CNC ou na CR.
• As inscrições serão isentas de taxas.
AVISO ÀS COMPETIDORAS:
Avisos às competidoras serão divulgados no Quadro Oficial de Avisos de Regata Virtual
do whatsapp QUADRO AVISOS BOUGAINVILLEAS 2022 .
ALTERAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE REGATA:
Qualquer alteração nas Instruções de Regata será publicada antes das 11:00h do dia
que entrará em vigor, exceto alteração na programação da Regata, que será publicada
até as 19:00h do dia 04 de junho (véspera da regata).
CLASSE BICO DE PROA:
Todos os veleiros participantes competirão como Bico de Proa divididos em 3 grupos:
Grupo 1 – de 20 pés a 27,9 pés
Grupo 2 – de 28 pés a 34,9 pés
Grupo 3 – de 35 pés em diante.
PROGRAMA DE REGATAS:
Data: 05 de junho de 20.22
Programação
Inscrição
Reunião de Participantes
Regata
Cerimônia de Premiação

Dia

Horários

Até dia 05/06
domingo, dia 05/06
domingo, 05/06
domingo, 05/06

Até as 11:00h
De 11:00h a 11:30h
12:55 h
Após a regata

O horário programado para o sinal de Atenção da Regata será às 12:55h (veja
quadro abaixo).
Nenhum sinal de Atenção será feito após as 16:00h.

PERCURSOS:
• O percurso da Regata será anunciado até o sinal de Atenção através do quadro
de avisos localizado na popa da embarcação da CR.
• Percurso 1: largada nas proximidades do CNC; bóia inflável nas proximidades do
Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) por BB; bóia inflável nas
proximidades da Ilha da Laje por BE; bóia inflável nas proximidades do Museu de
Arte Contemporânea de Niterói (MAC) por BE; chegada nas proximidades do
CNC.
• Percurso 2: largada nas proximidades do CNC; bóia inflável nas proximidades do
Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) por BB; chegada nas
proximidades do CNC.
• Percruso 3: Largada nas proximidades do CNC; montar boia de marcação
cardinal (Amarela e Preta) nas proximidades de Gragoatá por BB; chegada nas
proximidades do CNC.
• Após o sinal de Partida não haverá alterações de percurso.
PREMIAÇÃO:
• Serão premiados os três primeiros lugares de cada classe bico de proa, e haverá
os prêmios especiais de fita azul (primeiro lugar geral) e de lanterninha (último
lugar geral).
• A Cerimônia de Premiação será realizada após a regata no CNC.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
As competidoras participam da Regata a seu próprio risco e responsabilidade.
Considere a regra 4, Decisão de Competir. As autoridades organizadoras, instituições,
organizações e indivíduos envolvidos com a organização da Regata, não aceitarão
qualquer responsabilidade por perdas e danos materiais, físicos ou morte, que possam
ocorrer a pessoas ou propriedades relacionadas diretamente com a Regata, tanto em
terra quanto a bordo, como consequência da participação no evento.
LIMITES DE TEMPO:
• O limite de tempo será às 17:00h para todos os barcos.
PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO:
•
Formulários de protestos estarão disponíveis na Secretaria do CNC.
•
O prazo máximo para a entrega de protestos será de 30 minutos após a chegada
da CR no CNC.
•
Avisos informando os horários e locais de audiências, para apuração dos
protestos pela CP, serão afixados no Quadro Oficial de Avisos até 10 minutos após
o término do prazo de entrega dos protestos. Deverão comparecer nas audiências

as competidoras protestantes,
testemunhas citadas.

podendo

comparecer

as

protestadas

MEDIDAS DE SEGURANÇA:
Um barco que se retira da Regata deve notificar a CR, tão logo seja possível.
INFORMAÇÕES
Secretaria Náutica
Clube Naval Charitas
Av. Carlos Ermelindo Marins, 68
CEP 24370-195 Charitas – Niterói/RJ
Sra. Deise/Sr. Henrique
Tel.: (21)2109-8125/(21)2109/8126
Fax.:(21)2109-8199
Email: nautica@cncharitas.org.br
www.cncharitas.com.br

Bons ventos!

ou

