
                                                                                                

    



                                                                                                

 AVISO DE REGATA 
 

III REGATA PRÁTICO NELCY CAMPOS – 31 Out 2020 
 

 
 
REGRAS E CLASSES 
 

• Regata a ser disputada de acordo com as regras da ISAF. Exceções nas IRs. 

• Classes convidadas: RGS A, RGS B, MOCRA Regata, MOCRA Cruzeiro. Veleiros sem 
certificados de classe terão seus ratings atribuídos pela organização.  

 
PROGRAMAÇÃO 
 

29 Out 2020: 19:00h – Último dia de Inscrição/Reunião dos Comanantes no Cabanga e IRs. 
31 Out 2020: 12:30h – Partida da Regata, Porto do Recife. 
                       15:30h – Início da Confraternização e Premiação no Cabanga. 
 
PERCURSO 
 

• A regata será no estilo In-Port Race, com a partida no Porto do Recife na altura da 
praça do marco Marco Zero com duas montagens da boia da Maternidade e duas 
montagens de boia colocada em frente ao PIC. Maiores detalhes constarão nas IRs.  

 
PREMIAÇÃO, INSCRIÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO. 
 

• Serão premiados os 1°, 2° e 3º colocados das classes convidadas.  

• O valor da inscrição é de R$ 40,00 por tripulante com direito a Camisa UV, Máscara, 
Choppes, Caldinhos e Petiscos na confraternização e premiação, com Música ao Vivo 
em área reservada ao evento. 

• As inscrições podem ser feitas com o envio de foto da ficha de inscrição preenchida 
(em anexo, com os dados para pagamento) e foto do depósito na conta, ou na quinta-
feira somente em espécie ou cheque, na reunião de Comandantes. Para os que 
enviaram os tamanhos das camisas na pré-incsrição no grupo de whatsapp, a 
Organização garantirá o tamanho das camisas pré-solicitadas.   

• Mesmo os veleiros pré-inscritos no grupo whatsapp da FREVO, precisarão apresentar 
a ficha de inscrição até a reunião dos Comandantes, obrigatoriamente e devidamente 
assinada pelo Comandante do veleiro. IMPORTANTE: Deverá constar o n° de 
Inscrição do Veleiro na Marinha do Brasil na Ficha de Inscrição obrigatoriamente. 

 
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

• Os competidores participarão da regata a seu próprio risco. Não serão aceitas 
cobranças por danos materiais ou quaisquer outras conseqüências sobre a 
organização da regata. 

 
CONTATOS 
 
Capitão da FREVO: alvarodafonte@terra.com.br  81-991499987 
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III REGATA PRÁTICO NELCY CAMPOS – 31 Out 2019 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

VELEIRO: _________________   CLASSE: _______________ N° INSCR. NA MB ___________ 

TRIPULAÇÃO (Iniciar pelo Comandante): R$ 40,00 por tripulante. 

Nº NOME Telefone Camisa (P, M ou G) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Termo de Isenção de Responsabilidade 

Os competidores participarão da regata a seu próprio risco, desde já isentando a organização do evento, 

ou quaisquer entes ou órgãos públicos, de cobranças em função danos materiais, morais ou de qualquer 

natureza em decorrência de acidentes ou contingências ocorridas durante a regata. 

Responsável pela Inscrição (OBRIGATÓRIO): 

_______________________          _________________________                             __/__/__ 

                      Nome                                        Assinatura                                                        Data 

Enviar foto desta ficha preenchida e assinada pelo responsável para o n° 81-988981777 com 

foto do comprovante de depósito na conta 36959-4, Agência 3243-3, Banco do Brasil, CPF 

233940994-20, Higínio Marinsalta - Tesoureiro da FREVO. Manter cópia do enviado como 

recibo.  Contato de Higínio Marinsalta: Celular e whatsapp  81-988981777. 


