
         AVISO DE REGATA     
XLV REGATA CIAGA 

07 de outubro de 2017 

 

CLASSES CONVIDADAS  
 

 
ORC, IRC, BRA-RGS, Clássicos RGS, Bico de Proa, HPE  25, J24, Ranger 22, Velamar 
22, Veleiros 23, J70, Brasília 32, Laser (Standard,  Radial e 4.7), Escaler, Prancha a 
Vela, Dingue, Optimis e Snipe. 

Obs: Classes não incluídas acima que desejem partic ipar da regata devem entrar em 
contato pelo e-mail comodoria.gvrefomm@gmail.com  até o dia 27 de setembro de 
2017, para permitir a confecção de medalhas. Só ser ão aceitas classes com ao menos 
3 barcos confirmados.  

1-  REGRAS 
 

A Regata será disputada sob as seguintes Regras: 
a) A regata será Regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras 

de Regatas a Vela da WORLD SAILING(2017/2020) 
b) Regras das Classes convidadas. 

 
2- ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO 

 
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) por intermédio do Grêmio de Vela 
e Remo da escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (GVREFOMM) e 
Clube Naval Charitas (CNC). 
 

3- LOCAL 
 
Enseada de São Francisco, Baia de Guanabara e adjacências. 
 

4- ELEGIBILIDADE 
 
A Regata será aberta aos barcos das Seguintes Classes: 
ORC, IRC, BRA-RGS, Clássicos RGS, Bico de Proa, HPE 25, J24, Ranger 22, Velamar 
22, Veleiros 23, J70, Brasília 32, Laser (Standard, Radial e 4.7), Escaler, Prancha a 
Vela, Dingue, Optimist, Snipe. 

 

 



 

 

5- INSCRIÇÕES 
 
Os barcos e competidores elegíveis poderão ser inscritos a partir de 29 de setembro, 
gratuitamente, preenchendo o formulário de inscrição presente nas secretarias dos 
Clubes do Rio de Janeiro e Niterói. O formulário também estará disponível na página do 
facebook: https://www.facebook.com/gvrefomm/ e no site do Clube Naval Charitas: 
https://cncharitas.org.br. As inscrições serão enviadas pelas secretarias dos clubes para 
o Clube Naval Charitas pelo email: nautica@cncharitas.org.br, oficializando as 
inscrições. 
 

6-  PROGRAMAÇÃO 
 

DIA                HORA    EVENTO             
 
07/10 SÁB     11:30      Encerramento das Inscrições 
07/10 SÁB     12:30      Início sinalização de partida 
07/10 SÁB     13:00    Partida   
07/10 SÁB     14:00      Início sinalização partida Classe Optimist 
07/10 SÁB     17:00      Início da confraternização 
07/10 SÁB     18:00      Cerimônia de premiação 

 
7- PERCURSOS E INSTRUÇÕES DE REGATA 

 
Estarão à disposição dos velejadores nas Secretarias de Vela dos Iates Clubes, CIAGA, 
pelo site www.ciaga.mar.mil.br ou no Facebook (www.facebook.com/gvefomm) a partir 
do dia 4 de outubro de 2017. 
 

8- TEMPO CORRIGIDO 

Classe ORC: O tempo será corrigido com base no sistema de tempo sobre tempo 
(TMF-OFFSHORE) independente do local de realização, de acordo com as regras ORC 
em vigor. Serão empregados, como válidos, os certificados de 2017 
(HTTP://www.orc.org/brasil). 
Classe IRC: Será empregado o valor TCC dos Certificados de 2017 em vigor, em 
tempo sobre tempo. 
Classe BRA-RGS: O tempo será corrigido com base no sistema tempo sobre tempo 
(TMFAA/VCR). Serão considerados RGS-A as embarcações com tamanho igual ou 
maior que 30 pés e RGS-B as embarcações com tamanho igual ou menor que 29,9 pés. 
Classe BICO DE PROA: Serão considerados BICO DE PROA-A as embarcações com 
tamanho igual ou maior que 27 pés e BICO DE PROA-B as embarcações com tamanho 
igual ou menor que 26,9 pés. 
 

9-  PREMIAÇÃO  
 
Serão premiados com medalhas os 03 primeiros colocados de cada classe e com troféu 
os primeiros colocados. Haverá premiação Fita Azul. A cerimônia de premiação terá 
início às 17h. 
 

10-  RESPONSABILIDADE 
 
A decisão de participar ou não da Regata será de responsabilidade exclusiva dos 
participantes. O Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, o Grêmio de Vela e Remo 
da EFOMM e o Clube Naval Charitas, bem como as demais partes envolvidas na 
organização do evento, não assumem quaisquer responsabilidades por lesões, óbitos 
ou avarias, danos ou extravios de materiais ou pessoas, de qualquer natureza referente 



aos participantes ou barcos, antes, durante e após a Regata. Os participantes estarão 
competindo por sua conta e risco.. 
 

11-  CONSIDERAÇÕES 
 
A Regata a Vela do CIAGA, tradicional evento promovido pelo CIAGA, que em 2017 
completa 45 anos de existência, é hoje um dos maiores eventos do calendário náutico 
desportivo carioca e brasileiro. Tem como objetivo promover e fomentar as atividades 
náuticas, o que faz desenvolver nos alunos a “mentalidade” marinheira, destinando 
ainda, a integração dos mesmos ao meio esportivo, elevando o nível sociocultural. As 
atividades acadêmicas voltadas para as atividades marinheiras da Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante tem o propósito de formar e preparar os alunos para 
práticas típicas da formação marinheira, fazendo com que desperte neles o sentimento 
e a vocação pelos usos, costumes e tradições do mar, aplicando, na prática, as teorias 
apresentadas em sala de aula, sendo essencial para a formação acadêmico-profissional 
dos futuros oficiais da Marinha Mercante. 
O objetivo da Regata, esse ano, é aproveitar o clima festivo da regata e reunir os 
competidores para uma deliciosa confraternização pós-regata, unindo ainda, 
Patrocinadores e Autoridades numa bela festa. 

 


