AVISO DE REGATA

Regata de Inverno, 7 de Julho de 2018
Podendo ser transferida para 8 de julho (*)
(*) a transferência de data só se dará caso a seleção do BRASIL tenha jogo no dia 7
de julho. Isto será definido no dia 3 de julho.

Organização
ICAR – Iate Clube de Angra dos Reis

Apoio: FARVO
______________________
REGATA na Baía da Ribeira, com largada as 12hs nas proximidades da Laje
Alagada.

CLASSES CONVIDADAS:
03. CLASSES CONVIDADAS:
APS quites com a taxa da Farvo, RGS e Cruzeiro.
IMPORTANTE: inscrições na RGS para barcos que não sejam associados
da FARVO deverão ser acompanhados de cópia do respectivo Certificado

PERCURSO de 10,6 Nm para todas as classes

INSCRIÇÃO
O valor da inscrição é de R$ 35,00 por tripulante, inclusive o comandante, e R$ 35,00
por barco. Menores de 12 anos terão inscrição gratuita. Toda embarcação do Icar que
tiver a bordo um tripulante com idade de até 15 anos, terá a inscrição deste tripulante
gratuita e também terá a inscrição gratuita da embarcação. A participação fica limitada a
02 tripulantes menores por embarcação

A inscrição pode ser feita:
1) Para todas as classes, até as 17:00 hs da quinta-feira que antecede o dia da regata:
a) FARVO, site www.farvo.org

OBS: Os que se inscreverem por um site, deverão preencher a “Ficha de Inscrição” e
fazer o respectivo depósito a favor de Iate Clube de Angra dos Reis, no Banco Itau, ag
0678 cc 48220-9, CNPJ 30.321.012/0001-89 e comprovar o depósito efetuado pelo FAX
(0xx-24) 3377-0279 ou pelo email sede@icar.com.br .
b) Na recepção do ICAR (24) 3377-0097.
2) Até às 10:00 hs do dia da regata, na recepção do ICAR..

PREMIAÇÃO
-Caso a regata seja realizada em 7 de julho: Durante jantar no ICAR às 20 hs. Serão
premiados os dois primeiros colocados de cada classe, caso hajam ao menos 3 inscritos
na classe, caso contrário só é premiado o primeiro.
-Caso a regata seja realizada em 8 de julho: A premiação e camisetas desta regata serão
entregues junto com a premiação da regata da Independência em setembro.

