
AVISO  DE REGATA 
 

C O P A  C L U B E  D O S  C A I Ç A R A S  
Classes Dingue, Snipe, ILCA e Optimist  

 

03 e 04 de dezembro de 2022 
Clube dos Caiçaras 

 
01. REGRAS:  

1.1 A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das Regras de Regata a Vela. 
1.2 o Apêndice T das RRV será aplicado. 
1.3 As primeiras três sentenças da RRV 61.1(a) são alteradas para: “Um barco com intenção de protestar, deve 
informar ao outro barco na primeira oportunidade razoável. Quando o protesto for sobre incidente, na área de 
regata, no qual esteve envolvido ou presenciou, deverá bradar ‘Protesto!’. Deverá também informar a comissão de 
regatas, na linha de chegada, imediatamente após chegar, ou assim que possível após ter se retirado da regata, quais 
os barcos protestados”. 

 

02. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
2.1 A Regata será aberta a todos os barcos das classes convidadas. 
2.3 Os barcos elegíveis deverão se inscrever na regata através do link velaviagem.com.br até às 12:30h do dia 03 de 

dezembro de 2022.  
 

03. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA – Os Clubes co-irmãos deverão enviar relação dos velejadores que irão participar de 
nossa regata, para o e-mail nautica@caicaras.com.br . 

 

04. TAXAS: Não haverá taxa de inscrição. 
 

05. PROGRAMAÇÃO: 
5.1 Dias de competição: 

Sábado  – 03/12 13:00 h – Regatas do dia 
Domingo – 04/12 13:00 h – Regatas do dia 
     18:00 h – Entrega de prêmios 
 

5.2  Serão disputadas até 4 regatas por classe. 
5.3  O horário programado para o sinal de atenção é às 13:00 horas. 
5.4  Não será dada nenhuma partida após as 16:00h no último dia. 

 

06. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis na Secretaria do evento.  
 

07. LOCAL: Raia Lagoa Rodrigo de Freitas 
 

08. PERCURSOS: Os percursos a serem seguidos estarão indicados nas Instruções de Regata.  
 

09. PONTUAÇÂO: 
9.1 É requerido que 1 (uma) regata seja completada para que se constitua a série.  

a) Quando até 3 (três) regatas tiverem sido completadas a pontuação do barco será a soma de suas pontuações 
de cada regata. 

b) 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. 

 

10. PRÊMIOS: Prêmios serão concedidos como segue: 
Classe Optimist 
1, 2 e 3 Veterano 
1, 2 e 3 Estreante 
1, 2 e 3 Escolinha 
 
Classe ILCA 
1 a 2 ILCA 4 
1 a 2 ILCA 6 
1 a 2 ILCA 7 

Classe Dingue 
1, 2 e 3 Geral 
1 e 2 Master/Grand Master 
1 e 2 Misto/Feminino 
1 e 2 Estreante/Escolinha 
 
Classe Snipe 
1, 2 e 3 Geral 
 

 

https://velaviagem.com.br/
mailto:nautica@caicaras.com.br


11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 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. 

 

12. INFORMAÇÕES GERAIS: 
 

12.1 O Clube não dispõe de espaço para guarda de carretas rodoviárias, motivo qual, elas deverão sair juntamente 
com o veículo após descarregados os barcos. 

12.2 Para maiores informações, entrar em contato pelos canais Tel. 2529 4823 – nautica@caicaras.com.br  
 

 
Bons Ventos! 

mailto:nautica@caicaras.com.br

