
   
    

Veleiros do Sul, Veleiros do Sul, Veleiros do Sul, Veleiros do Sul, 11118888 de  de  de  de dezdezdezdezembro de 20embro de 20embro de 20embro de 2011111111    

    

AVISO DE REGATAAVISO DE REGATAAVISO DE REGATAAVISO DE REGATA    
 

O evento consiste em uma regata em frente ao farol do clube Veleiros do Sul para 

velejadores de qualquer idade em barcos da classe optmist. A regata será realizada 

no dia 18 de dezembro (domingo) as 11h. 

 
LOCAL: LOCAL: LOCAL: LOCAL: Baia do Cristal em frente ao Veleiros do Sul. 

    

REGRAS: REGRAS: REGRAS: REGRAS: O evento será regido pelas regras, tais como definidas nas Regras de 

Regata a Vela. A regra que limita a idade do velejador na classe optimist não estará 

em vigor. 

 

Durante a regata, os velejadores poderão ter auxilio externo. Qualquer professor, 

técnico, pai, etc. poderá ajudar os velejadores.    

    

INSCRIÇÕES: INSCRIÇÕES: INSCRIÇÕES: INSCRIÇÕES: Será uma regata aberta para pessoas de qualquer idade (inclusive 

maiores de 15 anos) e grau de aprendizado náutico. Ou seja, velejadores veteranos e 

estreantes, velejadores que estão nas escolas de vela, atletas que já deixaram de 

velejar de optmist, pais, etc, todos poderão participar da regata. 

Para os velejadores que não possuem barco, o clube colocará a disposição barcos da 

escola de vela. As reservas devem ser feitas na Secretaria Esportiva. 

Os competidores poderão se inscrever gratuitamente até às 12h do dia 18 de 

dezembro de 2011 nas Secretarias Esportivas dos clubes.  

    

PROGRAMAÇÃO:PROGRAMAÇÃO:PROGRAMAÇÃO:PROGRAMAÇÃO:    

DIA DIA DIA DIA 11118888/1/1/1/12222/20/20/20/2011111111    ––––  DOMINGO DOMINGO DOMINGO DOMINGO    

12:00  Reunião de timoneiros na varanda do Clube 

13:00  Início da Regata 

Entrega de prêmios logo após o término da regata.  

    

OBS: Em caso de condições de tempo adversas o evento será transferido para nova OBS: Em caso de condições de tempo adversas o evento será transferido para nova OBS: Em caso de condições de tempo adversas o evento será transferido para nova OBS: Em caso de condições de tempo adversas o evento será transferido para nova 

data a ser fixada e divulgada.data a ser fixada e divulgada.data a ser fixada e divulgada.data a ser fixada e divulgada.    

    

INSTRUÇÕES DE REGATA: INSTRUÇÕES DE REGATA: INSTRUÇÕES DE REGATA: INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão à disposição dos velejadores na secretaria do 

evento, no momento da confirmação da inscrição. 



   
 

    

PREMIAÇÃO: PREMIAÇÃO: PREMIAÇÃO: PREMIAÇÃO:     

Imediatamente após a realização da regata, será feita a premiação em frente ao 

mastro principal do clube. Além da premiação para os primeiros colocados, serão 

entregues prêmios especiais.  

    

Os prêmios serão outorgados da seguinte forma:Os prêmios serão outorgados da seguinte forma:Os prêmios serão outorgados da seguinte forma:Os prêmios serão outorgados da seguinte forma:    

• 1° ao 3° lugar geral veteranos 

• 1° ao 3° lugar geral estreantes 

• 1° ao 3° lugar geral alunos escolas de vela 

• 1° ao 3° lugar geral ex-optimista 

    

Prêmios especiais:Prêmios especiais:Prêmios especiais:Prêmios especiais:    

• Optibaby (o mais jovem) 

• Velejador mais experiente (o mais velho) 

• A mais charmosa 

• O velejador que teve a melhor torcida durante a regata.  

• 1º lugar em dupla 

• 1º lugar jumbo (mais pesado) 

    

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADEISENÇÃO DE RESPONSABILIDADEISENÇÃO DE RESPONSABILIDADEISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE    

Os competidores participam do campeonato inteiramente por sua conta e risco. 

Veja a regra 4, Decisão de Competir. 

A Autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 

materiais, danos pessoais ou morte, antes, durante ou depois da regata. 

O timoneiro deverá assinar a declaração de responsabilidade junto à Comissão 

Organizadora, no ato da confirmação e aceitação da inscrição.  

 


