06 novembro de 2021

AVISO DE REGATA
Classes VPRS, ORC, BRA-RGS, CLASSICOS e BICO DE PROA.

Realização:

Apoio:

REGATA FAIRMONT RIO DE JANEIRO COPACABANA

AVISO DE REGATA

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA
1.1 A Regata Fairmont Rio de Janeiro Copacabana é organizada pelo Clube Naval Charitas, com
apoio da FEVERJ e CBVELA.
2. REGRAS
2.1 O Evento será regido pelas “Regras” conforme definidas nas Regras de Regatas a Vela da World
Sailing 2021/2024 (RRV).
2.2 O Quadro de Avisos Oficial será o grupo de WhatsApp, criado especialmente para o evento cujo
link estará disponível ao termino das inscrições e no anexo 02 da IR. Para cumprimentos dos
prazos requeridos nas RRV valerá o horário de publicação no Quadro de Avisos Online.
2.3 Regras das Classes convidadas
2.4 Será obrigatório o uso permanentemente dos adesivos do patrocinador/apoiador nas laterais de
proa de boreste e de bombordo, acima da linha d’água.
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
3.1

A regata será aberta a todos os barcos das Classes VPRS, ORC, BRA-RGS, CLASSICOS e
BICO DE PROA.

3.2

As
barcos
elegíveis
poderão
se
inscrever
atrvés
do
Link:
https://forms.gle/6AKZdUxNUqNxpqiT6 até às 16:00 horas doo dia 05/11/2021. Não serão
aceitas inscrições no Local. (Se o link não abrir, basta copiar para o navegador)

3.3

O valor da taxa de inscrição será de:
R$ 100,00 (cem reais) por tripulante até o dia 30/10
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o dia 05/11.
Dados para pagamento: SANTANDER
Agência: 2271 / Conta Corrente: 13099628-8
Favorecido: Nova Riotel Empreendimentos Hoteleiros Ltda.
CNPJ: 01.436.319/0002-08 PIX
 As inscrições somente serão válidas após o preenchimento da ficha de inscrição, formulário,
e o envio do comprovante de pagamento para o e-mail ventolesteepa@gmail.com

3.4

Com a inscrção o barco receberá o KIT REGATA (camiseta UV e pulseira para cada velejador
inscrito e adesivo para os barcos)

3.5 Não será permitida a participação simultânea em mais de uma classe de rating.
4. PROGRAMA DE REGATAS / SOCIA
4.1

Programação
Horário
05/11
06/11
07/11

18:00
11:00
12:00
13:00

Evento
Happy Hour com Entrega do
KIT REGATA
Desfile na praia de Copacabana
Regata
Feijoada e Entraga de Premios

4.2

O Happy Hour e a Feijoada de Entrega de prêmios serão nas Dependências do Hotel Fairmont,
Copacabana.

4.3

Para participação dos eventos será exigida a pulseira do velejador, entregue no KIT REGATA

4.4

Os barcos inscritos deverão parciticipar do desfile de barcos, contornando uma boia inflável
(BB), situda entre o Forte de Copacabana e a praia

4.5 O Horario limite para a largada será as 15:30
5. AREA DE REGATAS
5.1
5.2

As regatas serão disputadas nas adjacências da Baía de Guanabara.
A Largada será nas proximidades do Forte de Copacabana (22°59.382`S – 43°10.767`W)
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6. TEMPO CORRIGIDO
Classe ORC: TOT ALL PURPOSE
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: 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.

7. ESTADIA DOS BARCOS
7.1. Para os barcos de fora da Baía de Guanabara, a estadia no Clube Naval Charitas será
franqueada no período de 05/11 a 07/11 de 2021.
7.2. As vagas nos piers serão distribuídas por ordem de inscrição dos barcos
8. PREMIAÇÃO:
8.1. É necessário um mínimo de 3 barcos para compor uma classe.
8.2. Será premiado o barco “Fita-Azul” (MAIOR PERCURSO)
8.3. Serão premiados os 3 primeiros colocados no Geralde cada Classe
9. INDTRUÇÃO DE REGATAS
Estarão à disposição dos velejadores no Quadro de Aviso Virtual a partir do dia 03 de novembro de 2021.

10. HOSPEDAGEM
Pacote de hospedagem oferecido pelo HOTEL FAIRMONT RIO

Telefone + 55 (21) 2525-1232 / E-mail: reservations.copacabana@fairmont.com
11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade. Considere a regra 4,
Decisão de Competir. As autoridades organizadoras, instituições, organizações e indivíduos
envolvidos com a organização das regatas, não aceitará qualquer responsabilidade por perdas e
danos materiais, físicos ou morte, que possam ocorrer a pessoas ou propriedades relacionadas
diretamente com a série de regatas, tanto em terra quanto a bordo, como consequência da
participação no evento.
12. INFORMAÇÕES
Para mais informações entrar em contato com:
e-mail: vrntolesteepa@gmail.com Whatsapp: 21 98828-6158

