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A notação “[NP]” em uma regra, significa que um barco não pode protestar outro barco por
infringir esta regra. Isto altera RRV 60.1(a).
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REGRAS
O Evento é governado pelas regras conforme definidas nas Regras de Regata a Vela da
World Sailing (RRV).
As Regras da Classe Star se aplicam, exceto as que regem sob as condições para organização,
ou condução de campeonatos e sobre a pesagem da tripulação que não será obrigatória.
Serão aplicados os apêndices P e T das RRV
A penalidade de duas voltas prevista nas regras 44.1 e P2.1 é substituída por penalidade de
uma volta.
A regra P2.1 é alterada para que se aplique em todas as penalizações pelo apêndice-P.
As Regras P2.2 e P2.3 são deletadas.
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INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de regata serão publicadas no Quadro Oficial de Avisos Online, em 16 de
agosto de 2022.
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3.1.

COMUNICAÇÃO
O Quadro Oficial de Avisos Online está localizado em www.velaviagem.com.br na página
específica do evento.
[DP] Quando em regata, exceto se em emergência, um barco não poderá, fazer transmissões
de voz ou dados, nem receber nenhuma comunicação por voz ou dados que não esteja
disponível para todos os outros competidores.

3.2.
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INSCRIÇÕES E ELEGIBILIDADE
O Evento é aberto a todos os barcos da classe star, cujos velejadores estejam em dia com a
classe e com sua respectiva federação estadual de origem.
As Inscrições somente serão realizadas através do site oficial do evento em
velaviagem.com.br, a partir de 19/07/2022 e deverão ser confirmadas, mediante envio do
comprovante
de
pagamento
da
taxa
de
inscrição
para
o
e-mail:
brasileirostar22@velaviagem.com.br até às 10:00 horas do dia 19 de agosto de 2022.
Os velejadores menores de 18 anos no 1º dia do evento deverão apresentar autorização por
escrito assinada pelo responsável legal.
TAXAS
A taxa de Inscrição será de R$ 600,00 (seiscentos Reais) por barco até o dia 5 de agosto de
2022 e de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta Reais) após esta data.
As instruções para pagamento serão informadas no site, logo após o preenchimento do
formulário de inscrição.
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LIMITAÇÕES DE TRIPULAÇÃO
Não será permitida a substituição de timoneiro.
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PROPAGANDA
Os barcos poderão ser requeridos a exibir propaganda escolhida e fornecida pela
organização, assim como números de proa.
A organização poderá fornecer Bibs para uso obrigatório dos competidores, conforme
permitido pelo Código de Propaganda da Wolrd Sailing.

7.2.
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FORMATO DO CAMPEONATO
O Campeonato será disputado em uma série única de até 6 regatas.
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PROGRAMAÇÃO
Data

Horário

19/08

10:00
11:00
13:00
19:30

20/08

13:00
Após as Regatas

21/08

13:00
18:30
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Atividade
Encerramento do prazo de Inscrição
Reunião de Comandantes
Regatas
Jantar da Classe
Regatas
Happy Hour
Regatas
Entrega de prêmios

9.1.
9.2.
9.3.

No máximo serão disputadas 3 regatas por dia.
O horário programado para o início das regatas de cada dia será conforme quadro acima.
No último dia de regatas, nenhum sinal de atenção será feito após às 16:00 horas.
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LOCAL E ÁREA DE REGATA
O evento terá como sede o Clube Naval Charitas, localizado na Avenida Carlos Ermelindo
Marins, 3100, Jurujuba, Niterói – RJ. - http://cncharitas.org.br
As regatas serão realizadas nas Enseadas de São Francisco, Icaraí ou entre a Ilha de boa
Viagem e a Fortaleza de Santa Cruz, aproximadamente na Área demarcada na figura abaixo.
As Instruções de Regata trarão informações sobre a escolha e a localização das raias.

10.2.

11

PERCURSOS
Serão utilizados percursos do tipo barla/sota, ou Triângulo olímpico. As Instruções de
Regata trarão mais informações sobre os percursos.
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SISTEMA DE PENALIDADE
A Penalidade de pontos prevista na RRV 44.3(c) é 30%
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13.1.
13.2.

PONTUAÇÃO
3 regatas devem ser completadas para validar a série.
Quando até 4 (quatro) regatas forem completadas a pontuação de um barco na série será a
soma de suas pontuações em cada regata.
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13.3.

Quando 5 (cinco), ou mais, regatas forem completadas a pontuação de um barco na série será
a soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado.
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14.1.

EMBARCAÇÕES DE APOIO
Todas as embarcações de apoio deverão ser registradas na secretaria do evento, onde
receberão bandeiras numeradas de identificação que deverão ser fixadas visivelmente
durante todo o evento. Haverá um depósito caução no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais)
que deverá ser pago em espécie, no momento da retirada da bandeira de identificação. Este
valor será restituído integralmente, quando as bandeiras forem devolvidas ao final do evento.

14.2.

Recomenda-se às embarcações de apoio que possuam rádio VHF para comunicação com a
CR.

14.3.

[DP][NP] Um Barco não poderá se aproximar a menos de 50 metros de nenhum barco de
apoio não identificado, do instante em que a bandeira laranja for mostrada para a 1ª regata
do dia, até que todos os barcos tenham chegado na última regata do dia, ou que a CR tenha
sinalizado que não haverá mais regatas naquele dia.
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[DP][NP] LOCAL DE PERMANÊNCIA
Todos os barcos poderão permanecer na sede do evento, do dia 13/08 até o dia 27/08.
Aqueles que optarem em fazê-lo deverão permanecer na vaga indicada pela organização,
quando não estiverem velejando.
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RESTRIÇÃO DE RETIRADA DA ÁGUA
Nenhum barco poderá ser retirado da água, sem autorização por escrito da CR, do tiro de
atenção da 1ª regata do evento até o término da última regata do último dia, ou até que CR
indique que não haverá mais regata no último dia.
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PISCINAS PLÁSTICAS E EQUIPAMENTO DE MERGULHO
É proibida a utilização de piscinas plásticas ao redor do barco. Para limpar o fundo, não será
permitida a utilização de equipamento para respiração embaixo d’água, exceto snorkel.
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PREMIAÇÃO
Os prêmios serão concedidos conforme abaixo:
1º ao 3º Lugar Geral
1º ao 3º Lugar Categoria B
1º Lugar Black Star (barcos abaixo de 7300)
Troféu lanterna André Diomelli

19

DECISÃO DE COMPETIR E ACEITAÇÃO DE RISCOS
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 3, Decisão de
Competir. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos
materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas e seus
antecedentes, durante ou depois de completado o evento
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HOSPEDAGEM
O Clube possui suítes para até 4 pessoas, com ar-condicionado, televisão, wi-fi e frigobar;
além de alojamentos coletivos onde se hospedam até 10 velejadores em beliches. Reservas e
informações sobre hospedagem com o Centro de Atendimento ao Sócio (CAS), endereço
eletrônico: cas@cncharitas.org.br. Será cobrada a tarifa de sócio para os velejadores inscritos
no evento.
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Ao Lado do Clube fica a Pousada Porto Charitas https://portocharitas.com.br/ Ótima opção
de hospedagem. Contato pelos telefones: (21) 98988-6352 e (21) 2704-0201 ou pelo e-mail:
contato@portocharitas.com.br
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OUTRAS INFORMAÇÕES
Para Outras Informações favor entrar em contato com a Secretaria do Evento:
Telefone e WhatsApp (21) 2109-8125
E-mail: brasileirostar22@velaviagem.com.br
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