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

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 (2021/2024)
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 Charítas (CNC).
3- LOCAL
Classe Optimist – Lagoa Rodrigues de Freitas – Clube Naval Piraque.(Copa Flotilha Alô Água)
Demais Classes - Enseada de São Francisco, Baia de Guanabara e adjacências.
4- ELEGIBILIDADE
A Regata será aberta aos barcos das Seguintes Classes: VPRS, BRA-RGS, Clássicos RGS, Bico de
Proa, HPE 25, J24, Ranger 22, Velamar 22, Veleiros 23, Brasília 32, Brasília 23, Escaler, Laser
(Standard, Radial e 4.7), Prancha a Vela, Dingue, Snipe, Optimist .
5- INSCRIÇÕES
Os barcos e competidores elegíveis poderão ser inscritos, através
https://forms.gle/BbgM3E7jE32eLuqq9 até 11:30h do dia 02 de Outubro de 2021.

do

link

Entrar no quadro oficial do evento, ao termino do formulário você deverá entrar no Grupo de
WhatsApp (link no final do formulário)
.
6-

PROGRAMAÇÃO
DIA
02/10 SÁB

HORA
11:30
12:30
13:30
15:00
18:00

EVENTO
Encerramento das Inscrições;
Partida para os barcos com quilha e escaler;
Partida para as classes Laser, Dingue e Snipe;
Partida da Prancha a Vela
Retirada dos prêmios na secretária

A Classe Optmist seguirá a programação da “Copa Flotilha Alô Água”
7- PERCURSOS E INSTRUÇÕES DE REGATA
Estarão à disposição dos velejadores no Quadro de Aviso Virtual a partir do dia 01 de outubro de
2021.
8- TEMPO CORRIGIDO
Classe VPRS: O tempo será corrigido pelo respectivo fator de correção de 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 Clássicos-RGS: O tempo será corrigido com base no sistema tempo sobre tempo
(TMFAA/VCR)
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 os 03 primeiros colocados de cada classe.
Por conta da Pandemia, não haverá cerimônia de premiação.
Os premiados poderão retirar os prêmios na secretária logo após a divulgação dos resultados.
Aqueles que não forem buscar suas medalhas e troféus irão receber os prêmios em seus respectivos
clubes

10- RESPONSABILIDADE
A decisão de participar ou não da Regata será de exclusiva responsabilidade dos participantes. O
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, o Grêmio de Vela e Remo da EFOMM e o Clube Naval
Charítas, bem como as demais partes envolvidas na organização do evento, não assumem quaisquer
responsabilidades por lesão (inclusive a morte) ou avarias, danos ou extravios de materiais ou
pessoas, ou de qualquer natureza referente aos participantes ou barcos, antes, durante e após a
Regata. Os participantes estarão competindo por seu próprio risco e responsabilidade.
11- CONSIDERAÇÕES
A Regata CIAGA é um dos mais tradicionais eventos do calendário náutico carioca. O Grêmio de
Vela da EFOMM (Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante) propicia aos Alunos a prática
da Arte Naval e da Marinharia por meio da navegação à Vela, sem poluir e em plena harmonia com
a natureza.
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.
12- INFORMAÇÕES
Mais informações entrar em contato com a Secretaria Náutica do Clube Naval Charítas, através do
Tel: 2109-8125/8126 ou pelo e-mail: nautica@cncharitas.org.br.

