
 

 
Match Race Batalha do Riachuelo 

 

 
 

2 e 3 de Julho de 2022 
 

AVISO DE REGATA 
 
 
 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA  
A Autoridade Organizadora do evento é a Escola Naval em conjunto com CBVELA.  

 
2. LOCAL 
Escola Naval – Rio de Janeiro - RJ 
 
3. NÃO UTILIZADO 
 
4. PROGRAMA PRELIMINAR 
 
Dia 2 de julho sábado 
09:00h – Abertura da secretaria / pesagem 
10:00h – Reunião timoneiros. 
13:00h – Início das Regatas 
18:00h - Encontro timoneiros 
 
Dia 3 de julho domingo 
09:00h – Reunião timoneiros 
10:00h – Início das regatas 
18:00h – Encontro timoneiros 

 
4.1 Exceto quando liberado pela organização, é obrigatório atender os seguintes eventos: 

(a) Pesagem 
(b) Reunião timoneiros 
(c) Encontro timoneiros 

 



5. ELEGIBILIDADE 
(a) Serão convidados seis timoneiros a critério da Autoridade Organizadora. 
(b) O timoneiro inscrito deverá estar no leme do barco enquanto em regata, exceto em emergência. 
(c) Os timoneiros convidados deverão confirmar sua participação email ou whatsapp até o dia 24 de junho; 
(d) O Comandante da equipe deve ser habilitado junto a Capitania dos Portos, ser maior de 18 anos e assinar 
um termo de responsabilidade quanto aos barcos, equipamentos e integridade de sua tripulação. 
(e) A tripulação será composta por 4 tripulantes, incluindo o timoneiro. 
(f) Dois tripulantes deverão ser do sexo feminino. 
 
6 INSCRIÇÕES 
(a) Cada equipe deverá preencher o formulário de pedido de inscrição anexo e enviar a comissão organizadora 
até o dia 23/06/2022 contendo obrigatoriamente os nomes todos os tripulantes. 
(b) Cada equipe deverá um cheque caução para possível dano de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), 
até o dia 24/06/2022, que serão devolvidos no último dia, no caso de não haver tido contato com seu barco que 
possa ter causado qualquer tipo de avaria. 
(c) No caso de avaria, o conserto será deduzido do depósito e este valor deve ser reposto antes do início das 
regatas do dia seguinte de forma que cada equipe tenha sempre que receber o valor integral de volta. 
 
 
7 REGRAS 
(a) A Série será disputada de acordo com as Regras e seu Apêndice C. 
(b) As regras para o uso de barcos fornecidos pela organização se aplicam. 
(c) Não se aplicam as regras da classe J/24. 
(d) A organização poderá a seu critério a presença de um tripulante, que poderá agir sob o comando da equipe. 
 
8 BARCOS E VELAS 
(a) Serão usados 4 veleiros do tipo J/24 
(b) Serão fornecidas as seguintes velas: Mestra, Buja e Balão. 
(c) Os barcos serão sorteados de acordo com o sistema que será divulgado no encontro do primeiro dia. 
 
9 TIMONEIRO E TRIPULAÇÃO 
(a) Cada timoneiro deve inscrever 4 velejadores (incluindo ele). Dois serão do sexo feminio. 
(b) O peso total da tripulação não deve exceder a 320 Kg, usando pelo menos shorts e camiseta. 
(c) Quando um timoneiro inscrito fica impossibilitado de seguir no evento, é necessário solicitar que o júri ou ao 
árbitro chefe autorizem que um membro da tripulação o substitua. 
(d) Quando um tripulante fica impossibilitado de seguir no evento, é necessário solicitar que o júri ou ao árbitro 
chefe autorizem sua substituição. 
 
10 FORMATO DO EVENTO 
(a) As equipes serão alocadas na chave inicial por sorteio. 
(b) O evento será constituído dos seguintes estágios: 
Estágio 1: Classificatório 
Uma rodada com todas equipes correndo entre si. 
Estágio 2: Semifinais 
Os 4 melhores classificados do estagio 1 serão alocados em uma chave de eliminatória simples que 
determinará os finalistas.  
Estagio 3: Finais 
As finais serão vencidas pela equipe que vencer duas regatas primeiro. 
(c) A Autoridade Organizadora pode alterar o formato, terminar ou eliminar qualquer rodada ou etapa, quando 
as condições de tempo não permitirem a conclusão do formato planejado. 
 
11 PERCURSOS 
O percurso será Barla Sota, deixando a marca por boreste podendo ter duas voltas ou uma volta, a critério da 
CR, e chegada sempre em popa. 
 
12 PROPAGANDA 
(a) Como os barcos e os equipamentos serão fornecidos pela organização. Cada barco será obrigado a exibir a 
propaganda fornecida pelos organizadores. 
 
13 PREMIAÇÃO 
(a) 1° Lugar – troféu transitório 
 
 
14 DIREITOS DE IMAGEM SOM E MÍDIA 



(a) A Organização poderá pedir que pessoas ou equipamentos de televisão sejam levados a bordo enquanto 
correm e pode pedir que velejadores estejam disponíveis para entrevistas. A organização poderá usar qualquer 
imagem e sons gravados durante o evento, livres de quaisquer custos. 
 
15 BARCOS DE APOIO 
(a) Qualquer interferência do barco de apoio com sua equipe poderá resultar numa ação a critério do juiz contra 
o barco a ele relacionado. 
 
16 SEGURANÇA 
(a) A organização, patrocinadores, clube, federação, não se responsabilizam por qualquer perda, dano ou 
ferimentos que possam ocorrer durante o evento. 
(b) Os participantes estão correndo por seu próprio risco. 
 
17 CONVITES 
As inscrições só serão aceitas de comandantes convidados. Se você deseja ser convidado, registre sua 
solicitação de convite o mais rápido possível com o AO pelo email ricardo@lobato.biz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


