
  

 

 

                                                                                  

                                

04 a 15 de janeiro de 2018   
Salvador – BA – Brasil 

 

1ª ALTERAÇÃO DO AVISO DE REGATA  

 
 

# Altera-se o item 4.1 

4. INSCRIÇÕES 

4.1. Inscrições poderão ser realizadas no site do clube (www.yachtclubedabahia.com.br), a 

partir do dia 01 de setembro de 2017, com os seguintes documentos finalizados: 

a) Preenchimento da ficha de inscrição eletrônica disponível no site, preenchida em sua 

totalidade; 

b) Cópia de RG ou da certidão de nascimento, para estrangeiros, passaporte ou documento de 

identidade (enviar para: braoptimist18@icb.com.br); 

c) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição; 

d) Comprovante de pagamento da ABCO 2017 e 2018 (enviar para: braoptimist18@icb.com.br);  

e) Autorização do Anexo A assinada pelo pai ou responsável (enviar para: 

braoptimist18@icb.com.br); 

f)  Cópia do seguro saúde, opcional, mas recomendado.  Aqueles que o possuam,  

informem companhia e número do associado (enviar para: braoptimist18@icb.com.br); 

g) Comprovante de filiação a federação estadual ou, se estrangeiro, a associação a federação 

nacional do seu país. 

4.2.  Visando agilizar o procedimento de inscrição, os documentos devem ser organizados e  

enviados na ordem acima definida, separados por competidor. 

4.3.  A  Secretaria  do Evento enviará  ao  requerente  confirmação de inscrição.  Este  

documento deverá ser apresentado na secretaria no momento da confirmação  
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das inscrições, que serão realizadas nos dias 04 a 06 de janeiro de 2018, até as 17 horas.  

Confirmação das Inscrições 

4.4 A confirmação da inscrição será realizada mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Confirmação de inscrição enviado pela secretaria; 

b) Certificado de medição (caso necessário); 

c) Ficha de medição assinada pelo medidor chefe. 

4.5.  Visando  agilizar  o  procedimento  de  inscrição,  os  documentos  devem  estar  

organizados na ordem acima definida, separados por competidor. 

# Altera-se o item 5.1 

5. TAXA DE INSCRIÇÃO 

5.1 Deverá ser paga através do site do clube (www.yachtclubedabahia.com.br) em link 

específico, ou na secretaria do evento, em dinheiro ou cheque, nos seguintes valores: 

De 01 a 30 de setembro de 2017     R$ 210,00 

De 01 de outubro a 30 de novembro de 2017                 R$ 250,00 

De 01 de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, até as 17h R$ 300,00 

5.2 Desistências devem ser manifestadas por mensagem enviada ao e-mail: 
braoptimist18@icb.com.br 

5.3. Desistências manifestadas até o dia 31.12.2017 terão direito ao reembolso de 50%  do valor 

pago, a ser reembolsado em 30 dias. 

5.4.  Desistências manifestadas após o dia 31.12.2017 não terão direito a qualquer reembolso. 

# Altera-se o item 6.2 

6. PROGRAMAÇÃO 

6.1 Inscrição, Medição e Confirmação da inscrição 
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6.2 Regatas e Programação 

06/01/2018 
(Sábado) 

Premiação Copa Brasil de Estreantes – 17:30h 

07/01/2018 
(Domingo) 

Reunião Veteranos – 9:00h 
Cerimônia de Abertura – 10:30h 
Regata de Abertura (Individual) 

08/01/2018 
(Segunda-feira) 

Regatas (Individual) 

09/01/2018 
(Terça-feira) 

Regatas (Individual) 

10/01/2018 
(Quarta-feira) 

Regatas (Individual) 

11/01/2018 
(Quinta-feira) 

Campeonato Brasileiro por Equipes 
Assembleia Geral da Classe Optimist – 19:00h – Salão de 
Festas 

12/01/2018 
(Sexta-feira) 

Dia Livre 

13/01/2018 
(Sábado) 

Regatas (Individual) 

14/01/2018 
(Domingo) 

Regatas (Individual) 

15/01/2018 
(Segunda-feira) 

Regatas (Individual) 
Cerimônia de Encerramento e Premiação – 18:00h 

 

6.3. Estão programadas 12 (doze) regatas, no máximo 3 (três) por dia. 

6.4.  O  sinal  de  atenção  da  primeira  regata  de  cada  dia  está  programado  para  13h,  

04/01/2018 
(Quinta-feira) 

De 09:00h às 17:00h 
 

05/01/2018 
(Sexta-feira) 

De 09:00h às 17:00h 
 

06/01/2017 
(Sábado) 

De 09:00h às 17:00h 
 



  

 

 

                                                                                  

                                

exceto no dia da regata treino quando será às 14h. 

6.5. Não será dado nenhum sinal de partida após as 16h do dia 15/01/2018. 

6.6.  A partir do dia 08/01/2018, diariamente, será realizada uma reunião de timoneiros  

as 10:00h na “Vila da Regata”. 


