
 
 

 
 



 

 

 

AVISO DE REGATA 
 

1. REGRAS:   

1.1 A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das Regras 

de Regata a Vela.  

1.2 Serão aplicados os apêndices P e T.  

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:  

2.1 A regata é aberta a todos os velejadores da classe Optimist em dia com a Ceopt-RJ e 

para os antigos velejadores da classe nascidos antes de 01/01/2000 que disputarão na 

categoria “Old School”. 

2.2 Os barcos elegíveis poderão se inscrever preenchendo o formulário de inscrição no site 

www.velaviagem.com.br   partir de 25/09 até às 11:00 horas do dia 16/10/2022.  

3. PROGRAMAÇÃO: 

– 11:00 h  – Limite para confirmação das inscrições; 
– 12:00 h  – Reunião de Comandantes; 
– 13:00 h – Regata para os velejadores em Atividade; 
– 14:30 h  – Regatas para os velejadores “Old School”. 
- 17:00 h  – Entrega de prêmios 

4. INSTRUÇÕES DE REGATA:  

Estarão disponíveis no site do evento a partir de 13/10/2022.  

5. LOCAL:  

Clube dos Caiçaras - Raia da Lagoa Rodrigo de Freitas.  

6. PERCURSO:  

Serão adotados percursos do tipo Barla/Sota. As Instruções de regata trarão maiores 

detalhes sobre os percursos. 

7. PRÊMIOS:  

Serão premiados 1° ao 3° Geral, 1° e 2° Lugares Mirim, Infantil e Juvenil Feminino e 
Masculino Estreante, Veterano e premiação especial para a regata “Old School”. 

8. FORMATO DA COMPETIÇÃO:  

Para as categorias Estreantes e Veteranos o evento consistirá de apenas uma regata para 

cada categoria.  

Para a Categoria “Old School” o formato da competição será informado na reunião de 

comandantes, com base no número e perfil dos velejadores inscritos.  

9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:  

http://www.velaviagem.com.br/


Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 3, Decisão de 

Competir. A autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 

materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas, seus 

antecedentes, durante ou depois de completada. 

 

10. HOSPEDAGEM: 

O Clube dos Caiçaras conseguiu parceria com o Hotel Mar Ipanema 
www.maripanema.com.br localizado nas proximidades do clube. Para receber um desconto 
nas diárias, as reservas devem ser feitas através do e-mail maripanema@maripanema.com, 
com cópia para nautica@caicaras.com.br colocando o assunto "Regata Caiçaras"   

11. BARCOS EMPRESTADOS: 

Os VELEJADORES “Old School” que precisem de barco para participar da regata, podem 

entrar em contato com a organização (nautica@caicaras.com.br) para solicitar o 

empréstimo, ou aluguel do barco. A Organização fará o possível para disponibilizar o maior 

número de barcos possível, mas não serão muitos. Recomendamos que verifiquem junto às 

flotilhas e/ou escolas de vela de seus respectivos clubes a possibilidade de que estes cedam 

os barcos antes de solicitar à Organização.  
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