
 
  

                                  FPVRC - ITC 
Flotilha Paraná de Vela Rádio Controlada -  International Team Curitiba 

AVISO DE REGATA 

” COPA VERÃO CURITIBA 2019 DE VELA RC - CLASSE RG65 “ 

  
 
A Prefeitura Municipal de Curitiba organiza e viabiliza anualmente o” Projeto Verão 

Curitiba”, realizado em alguns parques da cidade. É um grande evento de lazer saudável, típico e 
sazonal, que visa o entretenimento e oportuniza a participação da população, proporcionando 
ambientes saudáveis e prazerosos, ao ar livre e junto à natureza, onde a conquista de novas 
experiências permite aos cidadãos uma evolução na aquisição e elaboração de valores morais e 
éticos, não somente no cenário do entretenimento, mas principalmente, no contexto da sua 
existência. 

Para a versão deste ano de 2019 o Parque Náutico do Iguaçu foi revitalizado e também 
agregado ao cronograma das atividades. Sendo sua estrutura especificamente direcionada às 
atividades náuticas, o ITC e a FEIP foram convidados a participar do programa, através da 
realização de demonstração do esporte ao público e também com realização de campeonatos 
com programações que se enquadrem às datas de abertura e enceramento do evento. 

O mais importante de tudo isso é que nos foi sinalizado por parte da Diretoria da Secretaria 
Municipal do Esporte, Laser e Juventude que doravante seremos oficialmente homologados para 
ocupar um espaço especial no Parque Náutico Iguaçu, devidamente apropriado para as 
realizações de nossas atividades regulares de Vela RC, inclusive de campeonatos de todos os 
níveis e classes. 

Ocupar o Parque Náutico Iguaçu, para a Vela RC é a realização de um sonho, é a conexão 
de sua história com o presente. Contamos com o empenho de todos para que possamos ter o 
maior número possível de participação nestas competições. Precisamos causar a melhor 
impressão possível ao demonstrar o interesse que temos pelo local, e desta forma influenciar 
positivamente nesta importante decisão da PMC.  
  

PROGRAMAÇÃO 
 

 

DATA: Primeira Etapa - Dias 12 e 13 de janeiro de 2019 

 Segunda Etapa - Dias 23 e 24 de fevereiro de 2019 

LOCAL: Parque Náutico Iguaçu – Curitiba - PR 

ORGANIZAÇÃO: FPVRC-ITC - Flotilha Paraná de Vela Rádio Controlada – International Team Curitiba 

SUPERVISÃO:    FEIP -  Federação de Iatismo do Estado do Paraná   
  ABCRG-65 – Associação Brasileira da Classe RG-65 
  ABVRC - Associação Brasileira de Vela Rádio Controlada 
  CBVela  -  Confederação Brasileira de Vela 

REALIZAÇÃO, APOIO e PARTICIPAÇÃO: PMC  -  Prefeitura Municipal de Curitiba – Secretaria 

     Municipal do  Esporte, Lazer e Juventude 

                 

  

 



 

 

 

INSCRIÇÕES:  As inscrições devem ser feitas através do e-mail odenir.pereira@hotmail.com ou pelo 
WhatsApp nos grupos “ RG65–Brasil” OU “ ITC RG65“ 

a) O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada uma das 
duas etapas e os pagamentos serão recolhidos nas respectivas datas de início. 

PROGRAMAÇÃO DE REGATA: A competição será disputada em  duas etapas, sendo cada uma 
delas em dois dias consecutivos, e de acordo com a seguinte programação: 

PRIMEIRA ETAPA: 

a) Sábado (13/01/2019): 
 

1. 09:00h/10:00h – Confirmação das inscrições; Avisos; Verificação dos barcos. 
2. 10:00h/10:25h – Reunião de Comandantes para solenidade de abertura do evento; Apresentação de 
Comissão de Regata, Comissão de Protestos e Juría; Esclarecimentos sobre as Instruções de Regata; e 
demais assuntos pertinentes ao campeonato. 
4. 11:30h –  Procedimentos de largada da primeira bateria e demais subsequentes. 
6. 17:30h – Limite para início do procedimento de largada da última bateria. 

b) Domingo (13/01/2019): 

7. 09:45h – Reunião de Comandantes. 
8. 10:00h – Procedimentos de largada da primeira bateria e demais 
subsequentes. 
9. 17:00h – Limite para o início do procedimento de largada da última bateria. 
10. 17:30h – Solenidade de entrega de Troféus relativos a esta etapa e 
Cerimônia de Encerramento. 

SEGUNDA ETAPA: 

a) Sábado (23/02/2019): 
 

1. 09:00h/10:00h – Confirmação das inscrições; Avisos; Verificação dos barcos. 
2. 10:00h/10:25h – Reunião de Comandantes para solenidade de abertura do evento; Apresentação de 
Comissão de Regata, Comissão de Protestos e Juría; Esclarecimentos sobre as Instruções de Regata; e 
demais assuntos pertinentes ao campeonato. 
4. 11:30h –  Procedimentos de largada da primeira bateria e demais subsequentes. 
6. 17:30h – Limite para início do procedimento de largada da última bateria. 

b) Domingo (24/02/2019): 

7. 09:45h – Reunião de Comandantes. 
8. 10:00h – Procedimentos de largada da primeira bateria e demais 
subsequentes. 
9. 16:00h – Limite para o início do procedimento de largada da última bateria. 
10. 16:30h – Solenidade de Entrega de Troféus e Cerimônia de Encerramento. 
 
Observações: 

b) Os horários limites para o início do procedimento de largada da última bateria e o de solenidade de 
entrega de troféus e cerimônia de encerramento estarão sujeitos a alterações para 
compatibilização à solenidade de encerramento do evento “Curitiba Verão 2019”. 
 

c) As refeições nos horários de almoço nos dois dias do evento serão servidas por conta da 
organização e no local do evento, sendo que os períodos de interrupções das regatas para este fim 
serão estabelecidos pela Comissão de Regata e definidos de acordo com a conveniência. 

 

REGRAS: O Evento será disputado e regido pelas: 
 

a) Regras de Regata a Vela - ISAF/RSD (International Sailing Federation / Radio Sailing Division) 2017 
- 2020 (Apêndice E); 

b) Regras da Classe RG 65; e 
c) Instrução de Regata e, caso ocorra(m), sua(s) atualização(ões). 

ELEGIBILIDADE: Os requisitos de elegibilidade para os competidores: 
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a) Ser velejador de um clube, associação ou flotilha filiada à ABVRC ou, em caso de estrangeiro, ser 
filiado às respectivas entidades de seu país de origem; 

b) Estar em dia com a ABRVC e sua associação, e 
c) Ter pago a taxa de inscrição para o campeonato. 

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

INSTRUÇÃO DE REGATA: A Instrução de Regata será disponibilizada e esclarecida durante a primeira 
Reunião de Comandantes, programada para o dia 01/09/2018. 
 

PRÊMIAÇÃO: Serão premiados com troféus os três primeiros colocados na primeira etapa, os três primeiros 
colocados da segunda etapa e os três primeiros colocados com a soma das pontuações das duas etapas. 
 

CONTATO: Para informações e esclarecimentos, entrar em contato com a organização do evento: 

 
Odenir Pereira da Silva 

+55 41 99967 8889 = 
odenir.pereira@hotmail.com 

 

 

 
 
 
 
Curitiba, 25 de dezembro de 2018. 

 
 
 
Odenir Pereira da Silva 
Comodoro da FPVRC-ITC 
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