
   

Apoio:  

 

 

Veleiros do Sul, 23 de abril de 2017 

 
AVISO DE REGATA 

#festivalOPvds 
 

O evento consiste em uma regata em frente ao farol do clube Veleiros do Sul para velejadores de 
qualquer idade em barcos da classe optimist. A regata será realizada no dia 23 de abril (domingo) 
as 14h. 

Veja como foi a primeira edição do Festival de Optimist no link 
https://www.youtube.com/watch?v=fGOq1sjUraw  
 
LOCAL: Baia do Cristal em frente ao Veleiros do Sul. 
 
REGRAS: O evento será regido pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela. A 
regra que limita a idade do velejador na classe optimist não estará em vigor. 
 
Durante a regata, exceto os Veteranos e Estreantes, os demais velejadores poderão ter auxilio 
externo. Qualquer professor, técnico, pai, etc. poderá ajudar os velejadores. 
 
INSCRIÇÕES: Será uma regata aberta para pessoas de qualquer idade (inclusive maiores de 15 anos) e 
grau de aprendizado náutico. Ou seja, velejadores veteranos e estreantes, velejadores que estão nas 
escolas de vela, atletas que já deixaram de velejar de optmist, pais, etc, todos poderão participar da 
regata. 
Os competidores poderão se inscrever gratuitamente até às 12h do dia 23 de abril de 2017 nas 
Secretaria Esportiva do VDS.  
 
BARCOS DISPONÍVEIS PARA EX VELEJADORES, PAIS, ETC 
A Escola de Vela disponibilizará até 20 barcos completos para os ex-velejadores de Optimist, pais, etc.  
Não deixe para solicitar seu barco na última hora. 
A reserva dos barcos deve ser solicitada na escola de vela ou pelo email evm@vds.com.br até dia 21 
de abril de 2017. 
 
RESTAURANTE COM DESCONTO NO BUFFET: 

https://www.youtube.com/watch?v=fGOq1sjUraw
mailto:evm@vds.com.br
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O restaurante do Veleiros do Sul oferece desconto com preço especial aos participantes. No dia 
do evento o buffet de domingo terá o valor de R$ 28,00 (+10% de taxa de serviço). 
 
PROGRAMAÇÃO: 
DIA 23/04/2017 – DOMINGO 
14:00  Reunião de timoneiros em frente ao Hangar 1 onde ficam os Laser’s 
14:30  Início da Regata 
Entrega de prêmios logo após o término da regata.  
 
OBS: Em caso de condições de tempo adversas o evento será transferido para nova data a ser fixada 
e divulgada. 
 
INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão à disposição dos velejadores na secretaria do evento, no momento 
da confirmação da inscrição. 
 
PREMIAÇÃO:  
Imediatamente após a realização da regata, será feita a premiação em frente a sede  do clube. 
Além da premiação para os primeiros colocados, serão entregues prêmios especiais.  
 
Os prêmios serão outorgados da seguinte forma: 

• 1° ao 3° lugar geral (qualquer das categorias) 

• 1° ao 3° lugar estreantes 

• 1º lugar em dupla 

• 1° lugar geral ex-optimista 
 
PrêmioS especiais: 

• Melhor foto do evento. A foto deve ser postada em #festivalOPvds no momento em que 
o evento estiver acontecendo. 

• Prêmio Surpresa 
 
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os competidores participam do campeonato inteiramente por sua conta e risco. Veja a regra 4, 
Decisão de Competir. 
A Autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, danos 
pessoais ou morte, antes, durante ou depois da regata. 
O timoneiro deverá assinar a declaração de responsabilidade junto à Comissão Organizadora, no 
ato da confirmação e aceitação da inscrição.  
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