
Regata Tacarijú Thomé de Paula 2022 

Aviso de Regatas 

22 de outubro 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 da regata será válido como Etapa do Campeonato Estadual da Classe Ranger 22’ 

2 Inscrições 

2.1 As Regatas serão abertas a todos os barcos elegíveis da classe Ranger 22.  

2.2 Os barcos previamente inscritos no Campeonato Estadual da Classe Ranger 22’ não necessitam fazer inscrição para esta regata.  

2.3 Inscrições de barcos ainda não inscritos no Estadual deverão ser entregues na Secretaria de Náutica do ICJG até as 13:00 do dia 

22/10/2022 ou na embarcação da CR até o sinal de preparação. 

2.4 Não haverá taxa de inscrição. 

3 Programa 

3.1 A programação será conforme a seguir: 

Data Horário Atividade 

22/10/2022 

13:00 Limite para inscrições 

13:30 Início da sinalização de partida 

Logo após a chegada dos barcos no ICJG Início da confraternização no bar do Clube 

 

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 no grupo 

de Whatsapp do Quadro de Avisos do Campeonato Estadual de 2022 da Classe Ranger 22’ partir do dia 21/10/2022. 

5 Área de Regata e Percursos 

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

6.2 As largadas e chegadas serão nas imediações do Iate Clube Jardim Guanabara. 

6.3 Os percursos serão descritos nas Instruções de Regatas 

7 Limite de Tempo 

7.1 O limite de tempo para a chegada dos barcos será às 17:00. 

8  Estadia dos barcos 

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

8.2 Os barcos que desejarem poderão pernoitar no clube. Solicita-se avisar com antecedência para facilitar a logística. 

9 Atividades Sociais 

9.1 Após a regata haverá uma confraternização entre os velejadores no bar do ICJG – cada um paga a sua. 

9.2 O acesso por terra ao clube de não associados será feito pela portaria da Náutica. Favor informar com antecedência direto para a 

Secretaria de Náutica (2468-3000). 

9.3 A premiação da regata e do Campeonato Estadual será realizada em data a ser posteriormente marcada e comunicada aos 

participantes. 

10. Isenção e Responsabilidades 

10.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, 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 Mais Informações 

Iate Clube Jardim Guanabara 

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

Tel: 2468-3000 - Secretaria de Náutica. 

Whatsapp: (21) 99797-2572 / Eduardo 

http://www.ranger22.com.br/
http://www.feverj.org.br/index.html

