
13 ° CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE RG65 

AVISO DE REGATA

EVENTO: 
 
LOCAL: Píer Marina Barra Jet - Lagoa Barra Velha - Barra Velha - SC 
 
DATA: 05 a 07 de dezembro de 2020.
 
ORGANIZAÇÃO: FPVRC-ITC - Flotilha Paraná Vela RC - International 
Team Curitiba
 
COORDENAÇÃO: ABCRG65 - Associação Brasileira da Classe RG65.
 
SUPERVISÃO: ABVRC – Associação Brasileira de Veleiros RC.
    ULY - Unión Latinoamericana de Yates RC.
 

 
SEDE DO EVENTO: Marina Barra Jet   
R. Vice Pref. José Patrocínio de Oliveira, Barra Velha - SC.
https://goo.gl/maps/jptxs7X9iY8QdyyR6
Salão de reunião: Chef Brasil Pousada
Rua Paraná, 1844
https://www.chefbrasil.com.br/
 
Coordenador de organização:
Célio Arnaldo Vieira de Souza - ABVRC
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Sábado, 05 de dezembro
8h00 às 10h45 - Confirmação da inscrição, verificação da 
documentação e medição dos barcos. 
10h45 às 11h00 – Reunião de Comandantes, Apresentação 
de Gerência de Regata e oficiais de regatas, de Protesto, 
esclarecimentos das Instruções de Regata, percursos e etc.
11h00 – Início, largada para a primeira bateria (flotilha) do 
dia.
17h30 – Limite para o início do procedimento de largada para 
a última bateria (flotilha) do dia.

 
Domingo, 06 de dezembro

10h00 – Início, largada para a primeira bateria (flotilha) do 
dia.
17h30 – Limite para o início do procedimento de largada para 
a última bateria (flotilha) do dia.
19h30 – Jantar de Confraternização, restaurante da Chef 
Brasil Pousada.

 
Segunda feira, 07 de dezembro

10h00 – Início, largada para a primeira bateria (flotilha) do 
dia.
15h30 – Limite para o início do procedimento de largada para 
a última bateria (flotilha) do campeonato.
16h00 – Cerimônia de premiação no local do evento.
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PROGRAMAÇÃO
Este campeonato será disputado em três dias consecutivos:
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REGULAMENTO

REGRAS:
O Evento será disputado e regido pelas Regras de Regatas à Vela, a 
saber:
a) World Sailing / IRSA (Radio Sailing Division) 2017/20 (Apêndice E).
b) Regras da Classe RG65.
c) A Instrução de Regata e suas atualizações.
d) HMS 2016.

ELEGIBILIDADE
VELEJADOR:
Os requisitos de elegibilidade para competidores são os seguintes: ser 
velejador de um clube, associação ou flotilha filiada à autoridade 
nacional, que por sua vez tenha o reconhecimento da ABVRC, estar em 
dia com a sua associação e a autoridade nacional e ter pago a inscrição 
para o campeonato.
O número de participantes não será limitado
 

BARCO:
Poderão participar deste evento os barcos que estejam de acordo com 
as regras da classe RG65.
 

INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de Regata estarão disponíveis no site do evento em até 
três dias antes do seu início, ou ainda no dia em que o evento se inicia. 
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INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas exclusivamente através do site do 
campeonato: http://www.velarc.net/2020_13brasileirorg65
O prazo final para inscrições e pagamento dia 20 de novembro 2020. 
.
 
 

TAXA DE INSCRIÇÃO:
 

R$ 300,00 (Trezentos Reais) se pago até o dia 20 de outubro 2020;
R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) até o dia 20 de novembro 
2020. 
A taxa de inscrição dará direito a:
- Participação no evento;
- Mesa de frutas (frutas, refrigerante e água) no transcorrer do evento.
- Lanche e refrigerante/água no transcorrer do horário do almoço. 
- Jantar de confraternização (Não incluso bebidas, acompanhantes 
pagam em separado o valor de R$ 40,00 ( Quarenta Reais) por pessoa.
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O pagamento deve ser através de depósito na seguinte conta:
Banco: 290 - PagSeguro AG: 0001 Conta - Pagamento : 07712574-8    
Titular: Célio Arnaldo Vieira de Souza  CPF: 502.349.198-68
 
Para efeitos de controle, o velejador inscrito deverá acrescentar no 
valor depositado uma quantidade em centavos igual ao numeral 
do seu barco (Ex: R$ 300,33 -  este para o numeral BRA 33).
 
ATENÇÃO: A inscrição será validada após o envio o comprovante de 
pagamento através do Whats App no Grupo (13º BRA RG65). 
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ESTADIA DOS BARCOS
Os barcos poderão pernoitar na Marina Barra Jet, em área fechada, 
durante a competição. Os velejadores que pretendem deixar seus barcos 
na marina deverão informar sua intenção no momento da confirmação da 
inscrição. Apesar de a sala ser fechada e haver vigilância na marina, a 
organização e a Marina Barra Jet não se responsabilizam por eventuais 
danos ou furtos. 

 
PREMIAÇÃO
Serão premiados os cinco primeiros colocados, e aos demais prêmio 
de participação
 
 
 

SEGURANÇA
Navegação: Velejador quando embarcado, obriga-se ao uso do colete 
salva-vidas, e estar acompanhado pelo operador da embarcação de 
salvatagem. (RRV 2017/2020 Parte 4 Regra 40).
 
Covid 19: Em atendimento as Normas do Ministério da Saúde, serão 
obrigatórios o distanciamento social e o uso de máscaras durante a 
realização do evento, de forma a resguardar a integridade da saúde dos 
velejadores, oficiais de regata e assistência. 
  
 
 

AVISO DE REGATA

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os competidores participam deste evento a seu próprio risco. A autoridade
organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, 
físicos ou morte relacionados diretamente com série de regatas e seus 
antecedentes, durante ou depois de completado o evento.
Ver RRV 4 - Decisão de Competir 


