AVISO DE REGATA
SEMANA DE VELA DE ANGRA DOS REIS – 2022
Velejando em Águas Paradisíacas
07, 08 e 09, 10 e 11 de setembro de 2022
Classes Convidadas
ORC, BRA RGS, RGS CLÁSSICOS, BICO DE PROA e MULTI CASCO

Patrocínio máster do Colégio Naval e Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
RJ NET, Leis de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro, Município de
Angra dos Reis
Autoridade organizadora, Angra dos Reis Marina Clube e secretaria Executiva de Esporte e Lazer e Associação Brasileira de
Vela de Oceano (ABVO).
1. REGRAS:
1.1 Regras de Regata a Vela da W S 2021/2024.
1.2 Serão aplicadas as prescrições da CBVela.
1.3 Serão observadas as determinações das Regras das Classes convidadas.
1.4 No caso de haver conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, prevalecerá o estabelecido nas Instruções de
Regata.
1.5 Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e fornecida pela Autoridade Organizadora.
1.6 A Comissão de Regata (CR) pode, em razão de incidente em regata, ou em desacordo com itens destas
regras, observado claramente por algum de seus membros, aplicar ao barco, sem audiência, as penalidades
descritas a seguir, que serão informadas aos competidores exclusivamente por meio das publicações disponíveis no
quadro de avisos virtual.
1.6.1 Acréscimo de cinco (5) pontos à pontuação do barco na(s) regata(s) por embarcar tripulante não
regularmente inscrito.
1.6.2 Desclassificação por reincidir no embarque de tripulante não regularmente inscrito.
1.6.3 Acréscimo de cinco (5) pontos à pontuação do barco na regata pela não exposição, ou exposição incorreta,
do material de propaganda e publicidade especificado na seção “PROPAGANDA E PUBLICIDADE” do Aviso de
Regata.
1.6.4 Acréscimo de cinco (5) pontos à pontuação do barco na regata por não obedecer ao local de ancoragem,
poita ou vaga no píer designado pelo ARMC quando for o caso.
1.6.5 Desclassificação e exclusão do campeonato dos barcos que reincidir a infração do item 2.4.5.
1.6 Categorias da Classe Bico de Proa.
Categorias:
BP – A – LOA > 40 Pés
BP – B – LOA >= 30 Pés e LOA <= 40 Pés
BP – C – LOA >= 23 Pés e LOA <= 29 Pés
É restrito o uso de vela de material exótico.

1.7 Multicasco terá sua medição de acordo com a regra da classe. Catamarãs correrão como classe convidada desde que
formem uma flotilha e esta, aprovada pela Comissão Organizadora.
1.8 Para as Classes, ORC e BRA-RGS, é obrigatorio o Barco estar em dia com a ABVO.
2. ELEGIBILIDADE:
2.1 A regata será aberta para as Classes convidadas, com certificado valido para 2022 e devidamente inscrito e em dia com a
classe que participa. É obrigatório possuir todos os documentos e material de segurança exigidos pela Marinha do Brasil e
também Categoria 4 de segurança da WS/ORC.
3. SEDE / ESTADIAS:
3.1 A Sede e a Autoridade Organizadora é o Angra dos Reis Marina Clube – ARMC e o Colégio Naval; A estadia dos veleiros
competidores é livre para os 50 (cinquenta) primeiros inscritos em ancoradouros com apoio 24 horas no ARMC e no Colégio
Naval, desde que manifeste interesse no ato da inscrição. Por motivo de organização, por favor avisar o clube a data de
chegada.
3.2 Devido à restrição de vagas de estacionamento é aconselhado o acesso por terra ao Angra dos Reis Marina Clube e
Colégio Naval por meio de transporte alternativo (taxi, uber, 99 e outros).
4. PROPAGANDA:
4.1 A propaganda do competidor será restrita à Categoria “C” e em conformidade com o Regulamento 20 da W S.
5. INSCRIÇÕES:
5.1 Serão feitas online pelo: Ticketsportes.com.br
5.2 O valor da taxa de inscrição é individual por tripulante e intransferível, obedecendo a quantidade mínima de tripulantes
de 3 por barco.
5.3 O pagamento deverá ser feito no ato da inscrição depositando o valor total do comandante e dos tripulantes da sua
embarcação, indicando nome do barco.
5.4 Não será cobrado taxa de estadia para as vagas de ancoradouro com apoio 24 horas nas dependências do Angra dos Reis
Marina Clube (10 vagas) e Colégio Naval (40 vagas), que serão disponibilizadas do dia 05/09/2022 a 13/09/2022 e serão
reservadas por ordem de inscrição. Fora destas datas, e se tiver disponibilidade, será cobrado estadia conforme regulamento
do ARMC.
5.5 As inscrições para o primeiro lote inicia no dia 12 de julho e se encerra as 23:59h de 07 de agosto de 2022 com valores
promocionais, sendo R$ 170,00 por tripulante, R$ 130,00 para tripulante feminina e R$ 80,00 para tripulação entre 12 e 15
anos e gratuidade para 11 anos ou menos, lembrando que teremos limitação de inscrições de 100 veleiros.
5.6 O Segundo lote será de 08 até as 23:59h do dia 27 de agosto, com valores de R$ 200,00 por tripulante, R$ 150,00 para
tripulante feminina, R$ 100,00 para tripulação entre 12 e 15 anos e gratuidade para 11 anos ou menos.
5.7 O Terceiro lote será de 28 agosto até as 23:59h do dia 05 de setembro, com valores de R$ 250,00 por tripulante, R$
200,00 para tripulante feminina, R$ 150,00 para tripulação entre 12 e 15 anos e gratuidade para 11 anos ou menos.
ANGRA DOS REIS MARINA CLUBE
CNPJ: 30.320.097/0001-80
Banco Santander
Ag 1779
Cc 13000606-0
5.8 Por favor enviar o comprovante de transferência para: comodoria@armclube.com.br
5.9 Até 05/09/2022 todos os barcos deverão enviar Cópia do(s) seu(s) certificado(s) de medição válido(s), para a Secretaria
do evento e para a Comissão Técnica, através do e-mail: cucasodre@gmail.com e aviebig@uol.com.br. Não poderá ser
emitido certificado de medição após 05/09/2022. O não cumprimento desta data tornará o barco inelegível.
5.10 Para menores de 18 anos, é obrigatório apresentar o Termo de Autorização dos pais ou responsáveis, com firma
reconhecida (digital ou em cartório). Obrigatório entregar na secretaria do campeonato. O modelo estará disponível no site
do evento.
5.11 Pesagem de tripulantes, somente para a classe ORC:
5.11.1 Será na secretaria do campeonato (ARMC) a partir do dia 11/09 as 09:00 horas. A pesagem será feita antes do início da
primeira regata.
5.11.2 Será permitida a inclusão de até um (1) tripulante-mirim por barco, um(a) jovem, que tenha até 16 anos (inclusive) em
08/09/2022, A comprovação destas condições poderá ser solicitada pela CR a qualquer tempo, como também na
confirmação das inscrições.
6. PERCURSOS
6.1 Para a classe ORC e RGS, Clássicos e BP estão programadas 1 ou 2 regatas de Percurso que serão na Baía da Ilha Grande à
ser informado antes do tiro de atenção.
6.2 Para todas as classes, quando tiver Spare Bouy no contra vento e/ou Gate no sotavento, é obrigatório contornar.
6.3 Poderá haver raias e percursos diferentes para as diferentes Classes.
6.4 A qualquer dia poderão ser corridas regatas de percurso ou regata Barla Sota, para qualquer classe participante.

7. PROGRAMA:
7.1 Programação:

DIA

Quarta
07/09

HORÁRIO

19:00 / 22:00

08:00 / 10:00
Quinta
08/09

12:00

Convidados

Abertura oficial da Semana de Vela de
Angra dos Reis

Clube Coqueiro - Colégio Naval

Equipes de vela com convidados,
organizadores, patrocinadores e
autoridades

Credenciamento e retirada do Kit
velejador

Clube Coqueiro - Colégio Naval

Equipes de vela

Jantar dos Comandantes

Clube Coqueiro - Colégio Naval

Comandantes das Equipes de vela com
um convidado, organizadores,
patrocinadores e autoridades

Angra dos Reis Marina Clube

Equipes de vela

Baía da Ilha Grande

Equipes de Vela
Equipes de vela com convidados,
organizadores, patrocinadores e
autoridades
Equipes de Vela
Equipes de vela com convidados,
organizadores, patrocinadores e
autoridades

Credenciamento e retirada do Kit
velejador
Largada das regatas

Largada das regatas

Baía da Ilha Grande

18:00 - 21:00

Canoa de cerveja, DJ, Show de Rock e
Blues

Angra dos Reis Marina Clube

09:00 / 10:00

Desfile dos veleiros

Baía em frente ao Colégio Naval

Público em geral

Largada da regata em homenagem ao
Colégio Naval

Baía da Ilha Grande

Equipes de Vela

Canoa de cerveja, DJ, Show de Rock e
Blues

Angra dos Reis Marina Clube

12:00
19:00 - 22:00
12:00

Domingo
11/09

Local

Angra dos Reis Marina Clube

12:00

Sábado
10/09

DESCRIÇÃO

Canoa de cerveja, DJ, Show de Rock e
Blues

18:00 - 21:00

Sexta
09/09

Programação

18:00

Largada das regatas
Premiação Regata Colégio Naval e
Semana de Vela de Angra dos Reis
Encerramento

Baía da Ilha Grande
Clube Coqueiro - Colégio Naval

Equipes de vela com convidados,
organizadores, patrocinadores e
autoridades
Equipes de Vela
Equipes de vela com convidados,
organizadores, patrocinadores e
autoridades

7. SÉRIE
7.1 O Evento será composto por até: 10 (dez) Regatas para as classes ORC, BRA-RGS e RGS Clássicos; 5 (cinco) Regatas para as
demais classes.
7.2 Um mínimo de 2 regatas por classe é requerido para validar a série
7.3 Regatas de Bico de proa serão preferencialmente de Percurso.
7.4 A critério da CR, a qualquer dia, poderá ser realizado qualquer tipo de regata (Percurso ou barla/sota).
8. Instrução de Regata:
8.1 A Instrução de Regata será publicado no site www.armclube.com.br, e mídias sociais. Não terá IR impresso.
9. PONTUAÇÃO
9.1 Será aplicado o Sistema Linear como disposto na regra A4 (RRV).
9.1.1. Realizadas 4 (quatro) ou mais regatas, a pontuação de um barco na série será a soma do seu total de pontos, excluindo
se o pior resultado.
10. PREMIAÇÃO:
10.1 Premiação será conforme tabela:

Premiação
Evento

Classe
ORC

Semana de Vela
de Angra dos
Reis 2022

Campeonato
Brasileiro

BICO DE PROA

Divisão
Gold
Silver
RGS

Sub Divisão

Geral

A
B
A
B
C

1-3

Clássicos
A
B
C

1-3
1-3
1-3

Premios
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

10.2 Haverá premiação separada para a Regata em homenagem ao Colégio Naval na cerimônia de premiação do
campeonato.
11. RESPONSABILIDADES:
11.1 Os competidores que participarem deste Evento ” SEMANA DE VELA DE ANGRA DOS REIS - 2022”, o farão por seu
próprio risco e sob sua única responsabilidade; Fica valendo a REGRA 4 – DECISÃO DE COMPETIR; O ARMC e/ou a Comissão
Técnica e/ou a Comissão de Regatas e/ou os Patrocinadores e/ou os Apoiadores, não se responsabilizam por quaisquer
danos materiais, físicos ou mesmo de morte, relacionados diretamente a este Evento/Etapa esportiva, suas atividades
antecedentes, assim como durante o Evento, no ARMC e fora dele, ou após ser completado.
12. DIREITOS DE MÍDIA E DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO:
12.1 Os direitos de mídia e de divulgação deste Evento/Etapa, ou ao nome que este Evento possa vir a ter, das imagens
fotográficas e/ou filmadas e/ou registradas por outra forma, são exclusivos e irrestritos do ARMC e de sua Organização, que
podem determinar a quem sub-rogá-los ou repassá-los, para qualquer uma das mídias disponíveis, tanto para fins editoriais
ou de divulgação comercial; Neste sentido, os nomes dos competidores e/ou de seus dados, materiais biográficos e de
divulgação estarão desde já disponibilizados sem restrições ao ARMC e/ou à sua Organização.

AUTORIZAÇÃO PARA MENORES
Através

do

presente,

eu,

_______________________________________________
(Nome do Pai ou Responsável Legal), portador(a) da carteira de identidade
Nº __________________________, autorizo o menor _______________________
__________________________________________________________________
Nascido (a) em ___ /___ /_____, com ______ anos de idade, portador da
Carteira de Identidade nº _____________________ a participar da Semana de
Vela de Angra dos Reis 2022 a ser realizada nos dias 07 a 11 de setembro de 2022,
fazendo parte da tripulação do veleiro _______________________ (nome da
embarcação).
Angra dos Reis, _____ de setembro de 2022
_______________________________
Assinatura Pai ou Representante Legal

Observação: Anexar RG do responsável e do menor

