
3ª ETAPA DO RANKING DO DF DE OPTIMIST 
20, 21, 27 e 28 de outubro de 2018 

SCEN TRECHO 02 – CONJ. 04 / CEP: 70800-120 / BRASÍLIA–DF 
FONE: (61) 3329 8747 / 3329 8748 – nautica.iate@iatebsb.com.br 

AVISO DE REGATA 
1. Regras: 

1.1. A regata será regida pelas ‘regras’, tais como definidas nas Regras de Regata à Vela (RRV) da  World Sailing. 

1.2. Estará em vigor o Apêndice T – Arbitragem. 

2. Elegibilidade e Inscrições: 

2.1. São elegíveis velejadores da classe Optimist Veterano e Estreante. 

2.2. Todos os competidores deverão estar quites com a anuidade da respectiva Federação Estadual. 

2.3. Os velejadores elegíveis poderão fazer a pré-inscrição enviando o ANEXO 1, devidamente preenchido e assinado, para 

o e-mail: nautica.iate@iatebsb.com.br, ou entregar pessoalmente na Secretaria Náutica até às 12h30 do dia 20 de 

outubro de 2018. 

2.4. A Flotilha Optimist do Iate cobrará uma taxa de inscrição de R$ 100,00 (cem reais) por velejador, que deverá ser paga 

ao Capitão de Flotilha, Leone Mendes, até o dia 20 de outubro. 

2.5. A confirmação das inscrições dependerá do cumprimento dos critérios previstos no AR 2 (Elegibilidade e Inscrições) e 

do correto e integral preenchimento da respectiva ficha de inscrição. 

3. Instruções de Regata e Avisos: 

3.1. As Instruções de Regata e Avisos aos Competidores serão afixados no Quadro Oficial de Avisos localizado no Espaço 

Gourmet da Náutica. 

4. Programa de regatas: 

Data Horário  Atividade 

20/out 
(sábado) 

12h30 
13h30 

Término das inscrições on-line. 
Regatas 

21/out 
(domingo) 

9h30 Regatas 

27/out 
(sábado) 

13h30 Regatas 

28/out 
(domingo) 

9h30 
Após as regatas 

Regatas 
Confraternização e Premiação 

4.1. Para o Optimist Veterano e Estreante, estão programadas 10 (dez) regatas, podendo haver até 3 regatas por dia. 

4.2. Nos dias 20 e 27 de outubro, não será dado nenhum sinal de partida após às 16h30. 

4.3. Nos dias 21 e 28 de outubro, não será dado nenhum sinal de partida após às 12h00. 

5. Pontuação: 

5.1. 3 (três) regatas devem ser completadas para validar a competição. 

5.2. Quando até 4 (quatro) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações 

em cada regata. 

5.3. Quando 5 (cinco) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 

pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

5.4. Haverá uma súmula/resultado para este campeonato. Em uma coluna ao lado, haverá a informação: Veterano/Estreante. 

5.5. Se o velejador participou a 1ª e 2ª etapa do Ranking do DF de 2018 como ESTREANTE, mesmo que na 3ª etapa ele 

participe como veterano (devido as regras Optibra/ABCO), os resultados deste evento serão lançados para este velejador 

no ranking estreante e não no veterano. Para que o velejador comece como estreante e finalize o ranking como estreante. 

6. Premiação: 

6.1. 1º ao 10º geral – Veteranos; 1º ao 10º geral – Estreantes. 

7. Isenção de responsabilidade: 

7.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. 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. (Ver RRV 4, Decisão de Competir)  
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ANEXO 1 

 
FICHA DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO 

 
 
NUMERAL DA VELA: _________________ 
 
NOME COMPLETO: ____________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ______/_______/__________  CATEGORIA: ______________________ 
 
CLUBE: _______________________________________________ 
 
FEDERAÇÃO: __________________________________________ 
 
 

(   ) MASCULINO     (   ) FEMININO 
 

       (   ) VETERANO           (   ) ESTREANTE     
 
 
 

 
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Autorizo o (a) velejador (a)  ____      a participar da 

3ª ETAPA DO RANKING DO DF DE OPTIMIST, que será realizado no Iate Clube de Brasília. Declaro que 

assumo total responsabilidade por qualquer dano físico e material que ele (a) possa sofrer ou causar no torneio, 

isentando de responsabilidade o Iate Clube de Brasília, a Comissão Organizadora e demais entidades e 

pessoas envolvidas na organização e realização deste evento. 

Nota importante: O competidor e seu representante legal concordam em serem regidos pelas Regras de 

Regata a Vela e por todas as demais regras que regem esse evento. 

Brasília – DF, ____/ _____/ 2018. 

 

 
 

  
 

Assinatura do Responsável pelo velejador (a) 

 
 


