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ACADEMIA BRASILEIRA DA VELA EDUCATIVA 

 
 04 / MARÇO / 2017 

BR MARINAS 

A V I S O    DE   R E G A T A 

1. REGRAS 
A  V Grand Regatta será disputada sob as seguintes Regras, Regulamentos etc: 

1.1 “Regras” conforme definidas no Regulamento de Regatas a Vela; 
1.2 Normas, regulamentos, exigências e orientações dos representantes e agentes da 

Autoridade Marítima Nacional; 
1.3 Determinações da CBVela; 
1.4 Prescrições da FEVERJ; 
1.5 Um barco medido nas duas regras (ORC e IRC), poderá se inscrever em apenas 

uma classe. 

2.PROPAGANDA 
2.1 Os veleiros podem ser obrigados a expor número de proa, além de propaganda 

escolhida e fornecida pela Autoridade Organizadora. 
2.2 Os veleiros que não exporem os adesivos não participarão dos sorteios e, 

tampouco, usufruirão das atracações gratuitas oferecidas pela BR Marinas – no Rio 
(Marina da Glória) e em Angra dos Reis (Marina Ribeira). 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO 
3.1 A regata será aberta a todos os veleiros das Classes: Grandes Veleiros, 

Clássicos, Cruzeiro, IRC, ORC, BRA-RGS *(Cat. A TMF >= 0,8900 e Cat. B TMF< 
0,8900), Multicascos, S40, 40.7, HPE 25 e 30, Brasília 32, J24, Veleiros 23, V22 e 
R22. 

3.2 Os seguintes documentos serão necessários para confirmação da inscrição: 
- certificado de medição 2017 para as Classes ORC e IRC (a ser confirmado pela 
ABVO); e  
- Assinatura do Termo de Responsabilidade e Direito de Imagem. 
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3.3 As inscrições somente serão válidas após a entrega / envio de todos os 
documentos que tornem o veleiro elegível. 

3.4 Os veleiros elegíveis poderão ser inscrever gratuitamente na Grand Regatta (GR) 
das seguintes formas: por intermédio do link destinado à esse fim, disponibilizado 
em www.abravela.org (vide os dados necessários nos itens 1 e 2 do anexo); ou na 
secretaria da GR, na Marina da Glória. 

3.5 A Marina da Glória convida todos os veleiros participantes a usarem as suas 
instalações para apor os adesivos oficiais em seus cascos, com a antecedência 
necessária para evitar atropelos de última hora, ocasião em que serão entregues 
as camisetas da Grand Regatta aos respectivos tripulantes. 

3.6 Mediante tempestiva confirmação do respectivo interesse individual, cada 
tripulante dos veleiros inscritos tem desconto para os treinamentos previstos para 
a semana de 06 a 10/MAR, conforme programa disponível em 
http://www.abravela.org/anual-conference.html . 

3.7 Caso haja necessidade de troca de tripulante já inscrito nos treinamentos, será 
cobrada a taxa adicional de cinquenta reais (R$ 50,00) por cada solicitação. 

3.8 Os candidatos a embarcar em algum dos veleiros inscritos com vagas disponíveis 
deverão se inscrever por intermédio do link destinado à essa candidatura, 
acessível em www.abravela.org (vide dados necessários nos itens 3 e 5 do 
anexo). 

3.9 Não será permitida a participação simultânea em mais de uma classe, exceto para 
os barcos das classes 40.7 que poderão correr também na ORC. 

4. PROGRAMA DA GRAND REGATTA (GR) 
Para 2017, a Grand Regatta esta programada conforme abaixo discriminado: 

Data Horário Evento Local 
03/MAR (6a feira) A partir de 10h Atracação 

Até 12:00 h Adesivagem / Camisetas 
Marina da Glória 

(MG) 
Até 12:30 h Inscrição e Registro INTERNET / MG 
Até 13:00 h Suspender Marina etc 
Até 13:30 h Inscrição e Registro CR 

*          14:00 h Largada da GR Rio 452 

04/MAR (sábado) 

**         16:30 h Largada GR Rio-Angra 
Través da 

Escola Naval 
09/MAR (5a feira) 17:30 h Cerimônia de premiação Marina da Glória 

Atracação gratuita, nos seguintes períodos do mês de março/2017: 
(*)  Marina da Glória, de 03 até o dia 09; e 
(**) Marina Ribeira,   de 05 até o dia 19. 
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5. PERCURSOS DA GRAND REGATTA (GR) 
5.1 Esta edição da GR terá um percurso nas proximidades da Baía da Guanabara e 

outro até Angra dos Reis, sendo este último, somente para veleiros maiores do 
que 26 pés. 

5.2 Tais percursos serão detalhados na Instrução de Regata. 

5.3 Para os veleiros participantes desta GR, devidamente inscritos e adesivados, a BR 
Marinas oferece atracação gratuita, nos seguintes períodos do mês de 
março/2017: na Marina da Glória, de 03 até o dia 09; e após a chegada daqueles 
que correrem o percurso até Angra dos Reis, na Marina Ribeira, até o dia 19. 

6. PREMIAÇÃO E SORTEIOS 
6.1 É necessário um mínimo de três barcos para compor uma classe, caso uma 

classe não possua o número requerido de inscritos a CR poderá distribuir os 
barcos em outra classe, a seu critério. 

6.2 Serão premiados cada três primeiros colocados das classes/categorias descritas 
em 3.1. 

6.3 Após a premiação, serão sorteados brindes - como estadias em marinas para os 
veleiros competidores, por exemplo. 

6.4 O acesso dos tripulantes, seus representantes e convidados para a premiação e 
sorteios será mediante o uso da camiseta da Grand Regatta. 
 

7. CORREÇÃO DE TEMPO 
ORC     TMF Offshore. 
IRC     TCC 
BRA RGS     TMFAA 
CRUZEIROS e demais classes Ordem de Chegada. 

   CLÁSSICOS Medidos   TMFAA RGS 
   CLÁSSICOS    Ordem de Chegada 

8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade. Considere 
a regra 4, Decisão de Competir. As autoridades organizadoras, instituições, 
organizações e indivíduos envolvidos com a organização das regatas, não aceitará 
qualquer responsabilidade por perdas e danos materiais, 
físicos ou morte, que possam ocorrer a pessoas ou propriedades relacionados 
diretamente com a série de regatas, tanto em terra quanto a bordo, como consequência 
da participação no evento. 
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9. INFORMAÇÕES 

Para maiores informações entrar em contato com: 
ABraVela – Rua México, 111 / 407. 
TeleFax: (21) 2233-0717 
e-mail: contato@abravela.org  - Site: http://www.abravela.org  
 
 
 

 
 

 www.facebook.com/grand.regatta 
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 ANEXO (1/4) 
 

TELAS DE INSCRIÇÃO   /   REGISTRATION TEMPLATES 
 

1) Habilitar veleiro para participar das viagens divulgadas pela ABRAVELA: 

Nome do veleiro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Classe: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

País: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Número de Inscrição na Autoridade Marítima : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

2) Inscrever veleiro na GRAND REGATTA: 

Evento: Conferência dos Grandes Veleiros 2017 
Tipo de Viagem: Regata 

Nome da Viagem: Grand Regatta 2017 
 
Número de Inscrição na Autoridade Marítima : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Nome do Veleiro : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Classe: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

País: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Valor da Inscrição: R$  000,00  

Capacidade máxima de pessoas a bordo: xxxx 
 

INCLUIR TRIPULAÇÃO 
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 ANEXO (2/4) 

• Ao clicar no botão “INCLUIR TRIPULAÇÃO” exibição da tela para capturar as pessoas da 
tripulação: 

 
 

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Qualificação: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Data de nascimento: xx/xx/xxxx 

País: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tipo Sanguíneo: xx 
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 ANEXO (3/4) 
 
 
3) Habilitar pessoa a participar de regatas / cruzeiros e treinamentos divulgados pela 
ABRAVELA. 

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Qualificação: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Data de nascimento: xx/xx/xxxx 

País: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tipo Sanguíneo: xx 

 
 
4) Inscrever pessoa no treinamento “Sobrevivência no Mar”. 

Evento: Conferência Grandes Veleiros - 2017 

Tipo de Encontro: Treinamento 

Nome do Treinamento: Sobrevivência no Mar 

Período De    xx/xx/xxxx    Até         xx/xx/xxxx 

Valor : R$ xxx.xxx,xx 

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 ANEXO (4/4) 
 

5) Candidatar pessoa para as pernadas da GRAND REGATTA BRASIL 2017 para um 
veleiro inscrito. 

 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Evento: Conferência Grandes Veleiros - 2017 
Tipo de Viagem: regata 

Nome da Viagem: Grand Regatta Brasil 2017 
Veleiro : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Percursos da Regata 

#    origem   data início    destino    data fim   vagas(*)  milhas    R$             X 
01       Rio      04/03/2017         Rio       04/03/2017      xxx          20   xxx.xxx,xx   X 

ou 

02       Rio      04/03/2017      Angra    05/03/2017       xxx         90   xxx.xxx,xx   X 

 

                       Total      selecionados                         xxxxxx                xxx.xxx,xx  NN 

(*) número de vagas para candidatos inscritos para embarque. 


