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Alteração nº 1 no Aviso de Regata com alterações em vermelho dia 15/07/2022 às 12:30h 

SNIPE CHALLENGE 
16 e 17 de julho de 2022 

 

Rio de Janeiro, RJ 

 

ORGANIZAÇÃO: IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO 
 

AVISO DE REGATA 
 

1. REGRAS  
1.1 A regata será regida pelas regras definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV) 2021/2024; 
1.2 Apêndice UF– regatas de flotilhas arbitradas, em todas as regatas, conforme Instrução de Regata. 
 
2. INSTRUÇÕES DE REGATA  
2.1 As Instruções de Regata estarão disponíveis até o dia 16 de julho de 2022. 
 
3. COMUNICAÇÃO:  
3.1 Os avisos aos competidores serão realizados mediante postagem em grupo de whatsapp criado pela organização 
especificamente para o campeonato. É de responsabilidade dos velejadores verificarem que estão no grupo de whatsapp. 
 
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES  
4.1 A Regata será aberta a todos os barcos elegíveis da classe SNIPE e os competidores deverão está em dia com a Classe 
(https://snipe.com.br/scira-2022/) e sua Federação Estadual; 
4.2 Os barcos elegíveis poderão se inscrever até às 12h do dia 16 de julho de 2022, por meio do EMAIL: vela@icrj.com.br ou pelo 
link no site do clube https://www.icrj.com.br/vela/inscricao.html. 
 
5. TAXAS  
5.1 O valor da Taxa de inscrição será R$ 50,00 (Cinquenta reais) por embarcação. 
 
6. FORMATO DA COMPETIÇÃO 
6.1. O evento consistirá em 5 fases: 

 1ª Fase (Classificatória) – 3 (três) regatas (“Target time” de cada regata será de 45 min.) – aberta a todos os inscritos. 

 2ª Fase (Repescagem) -  1 (uma) regata (“Target time” de cada regata será de 40 min.) – aberta para os 50% piores colocados 
na 1 ª fase. 

 3 ª Fase (Quartas de Final) - 1 (uma) regatas (“Target time” de cada regata será de 40 min.) – aberta para os 50% melhores 
colocados na 1 ª fase + os 3 melhores colocados da 2ª Fase.  

 4 ª Fase (Semi Final) – 1 (uma) regata (“Target time” de cada regata será de 35 min.) – aberta aos 9 primeiros colocados da 3ª 
Fase + o 2º colocado geral da 1ª Fase  

 5 ª Fase (Final) – 1 (uma) regata (“Target time” de cada regata será de 30 min.) – aberta aos 4 primeiros colocados da 4ª Fase + 
o 1º colocado geral da 1ª Fase  
6.2 O primeiro colocado geral da 1ª Fase irá avançar direto para a Final (5ª Fase) sem precisar participar das outras fases, o 2º 
colocado geral da 1ª Fase irá avançar direto para a Semi Final (4ª Fase) sem precisar participar das Quartas de Final (3ª Fase). 
Os 3 melhores colocados da Repescagem (2ª Fase) irão avançar para as Quartas de Final (3ª Fase). 
6.3 Os resultados prévios não serão cumulativos, ou seja, a pontuação de cada velejador irá zerar a cada fase.  
6.4 Caso não haja condição de realizar alguma fase devido à condições climáticas, os campeões do Snipe Challenge 2022 serão 
definidos de acordo com a última fase realizada.  
6.5 Não haverá descarte em nenhuma fase.  
6.6 Caso hajam menos de 30 barcos inscritos, os 15 melhores colocados da 1ª Fase avançam para as Quartas de Final (3ª Fase), 
independente do número de inscritos. 
6.7 Caso haja um número ímpar de inscritos, passarão para as Quartas (3ª Fase) os 50% melhores colocados mais 1. Ex. 33 
barcos inscritos, passarão 17 os melhores colocados.  
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7. PROGRAMAÇÃO: 
7.1  16/07/2022             13h                               Regatas 1ª Fase, 

17/07/2022     10h                               Regata 2ª Fase, 
Não antes de  11h                               Regata 3ª Fase, 
Não antes de  12h                               Regata 4ª Fase, 
Não antes de  13h                               Regata 5ª Fase. 

7.2 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata do dia 16/07 é às 13h e do dia 17/07 é às 10h. O horário 
limite de sinalização de partida no último dia de regatas será às 16h. 
 
8. LOCAL 
8.1 O evento terá como sede o Iate Clube do Rio de Janeiro, localizado na Av. Pasteur, 333 – Urca – Rio de Janeiro – RJ; 
8.2 A Área de Regata será na Baia de Guanabara, preferencialmente nas áreas que compreendem as raias da Escola Naval e da 
Praia do Flamengo.  
 
9. PERCURSOS:  
9.1 Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata.  
 
10. PONTUAÇÃO: 
10.1 Será de acordo com as regras D3 e D4. 
 
11. ISENÇÃO E RESPONSABILIDADE  
11.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 3, Decisão de Competir. O ICRJ, os 
organizadores, a FEVERJ, Marinha do Brasil, a Comissão de Regatas, a Comissão de Protesto e todas as partes envolvidas na 
organização do evento, não assumem qualquer responsabilidade por acidentes, inclusive morte, danos, perda pessoal, de 
materiais ou de qualquer outra natureza, referente a barcos e participantes, antes, durante e depois do evento. Os participantes 
estão competindo por seu próprio risco e responsabilidade. 
 
12. PREMIAÇÃO:  
12.1 Serão premiados os 05 (cinco) primeiros colocados na classificação geral; 
12.2 Será oferecido o troféu transitório do Snipe Challenge ao campeão geral. 
12.3 9.3 Haverá premiação em dinheiro para os 3 (três) primeiros colocados na classificação geral (Final), CONFORME 
ABAIXO:  

 1º COLOCADO - 50% DO VALOR ARRECADADO COM AS INSCRIÇÕES; 

 2º COLOCADO - 30% DO VALOR ARRECADADO COM AS INSCRIÇÕES ; 

 3º COLOCADO - 20% DO VALOR ARRECADADO COM AS INSCRIÇÕES. 
 
13. MAIS INFORMAÇÕES  
Fone: +55 21 3223-2270 e +55 21 3223-7214, E-mail: vela@icrj.com.br, Whatsapp: +55 21 99660 7402 e Site: www.icrj.com.br 
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