
Rio Women´s Cup
05 e 06 de Novembro de 2022

WOMEN`S
CUP

RIO

Organização: Clube dos Caiçaras
Apoio: Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro

AVISO DE REGATA
01. REGRAS:

1.1  A regata será governada pelas Regras de Regata a Vela da WS 2021-2024.
1.2  Serão aplicados os Apêndices P e T.
1.3  Determinações da CBVela, FEVERJ, Estatuto e Regras de Medição da Classe Snipe, este
Aviso de Regata (AR) e as Instruções de Regata (IR).
1.4  Todas as tripulações deverão ser do sexo feminino.

02.  PROPAGANDA: Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida
pela Autoridade Organizadora.

03.  COMUNICAÇÃO:  O quadro oficial de avisos será o quadro virtual de aviso no grupo de
WhatsApp do evento. Inclusive, os horários de publicação considerados serão os da
publicação no quadro virtual de aviso.

04.  ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
4.1  A Regata será aberta a todos os barcos elegíveis da Classe Snipe.
4.2  As inscritas estarão automaticamente participando da categoria “Geral”, podendo se
inscrever em uma das categorias: Junior, Master ou Estreante.
4.3 As velejadoras deverão se inscrever preenchendo o formulário no site
https://www.riowomenscup.com.br/inscricao ou através do e-mail
coordenacaosniperj@gmail.com até às 12h do dia 05 de novembro de 2022.

05.  TAXAS DE INSCRIÇÃO:
5.1  Taxa de inscrição será de R$ 50,00 (cinquenta reais) por embarcação.
5.2  O pagamento deverá ser pago exclusivamente através de transferência PIX na conta:
Clube dos Caiçaras – CNPJ: 33.597.550/0001-99 e o comprovante enviado para o e-mail:
nautica@caicaras.com.br informando os nomes das velejadoras.
5.3  Todos as competidoras receberão uma camisa do evento.

1a alteração do Aviso de Regata: 
Inclusão da Categoria Estreante

https://www.riowomenscup.com.br/inscricao
http://coordenacaosniperj@gmail.com/
mailto:nautica@caicaras.com.br


Dia Data Horário Atividade

 Sábado 05 / 11
12:00

  13:00 
  17:00  

Término das inscrições
  Regatas

  Confraternização

Domingo  06 / 11
13:00
 17:30

 Regatas
  Premiação  

06. PROGRAMAÇÃO:
6.1 A programação será conforme a seguir:

6.2 O evento consistirá de uma série de 04 (quatro) regatas.
6.3 Serão disputadas até 02 (duas) regatas por dia, podendo ser até 3 (três) em caso de atraso.

07. MEDIÇÃO: Não haverá medição.

08. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis até o dia 04 de novembro.

09. LOCAL: A área de regata será na Lagoa Rodrigo de Freitas – Rio de Janeiro.

10. PERCURSOS: Os percursos a serem seguidos serão incluídos nas Instruções de Regata.

11. PONTUAÇÃO:
11.1 São requeridos que 2 (duas) regatas devem ser completadas para que se constitua a
série.
11.2 Quando 4 (quatro) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será
a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado.

12.  SISTEMA DE PUNIÇÃO:
12.1 Serão aplicados os Apêndices T e P (Procedimentos Especiais para a Regra 42).
12.2 A Regra 64.1 será alterada nas Instruções de Regata para permitir sanções que não a
desclassificação por quebra de algumas regras da Classe. As penalidades para estas infrações
podem ser inferiores a desclassificação se o júri assim decidir. A abreviatura da pontuação
para uma penalidade imposta sob esta instrução será DPI.

13.  LOCAL DE PERMANÊNCIA: Os barcos deverão ser guardados durante o evento nos locais a
eles designados no Clube dos Caiçaras.



EXPOSIT  Rnáutico

14.  PRÊMIOS: Prêmios serão concedidos como segue:
1º ao 5º na Classificação Geral.
1º ao 2º nas categorias: Junior (até 21), Master (45 mais), Estreante (timoneira).

15.  ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As competidoras 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.

16.  MAIS INFORMAÇÕES:
Para mais informação entrar em contato com:
CLUBE DOS CAIÇARAS
Endereço: Av. Epitácio Pessoa s/nº - Ilha dos Caiçaras – Lagoa – Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2529-4848
e-mail: nautica@caicaras.com.br 

Patrocínio

Apoio
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