
Iate Clube de Angra dos Reis 

Regata C12-TAMANDARÉ 

(homenagem ao Cruzador Tamandaré) 

17 de Outubro de 2020 

Apoio: 

FARVO – Flotilha de Angra dos Reis de Veleiros de Oceano 

AVISO DE REGATA 

CLASSES CONVIDADAS: APS quites com a taxa da Farvo, RGS com certificado 2020 

valido e Cruzeiro. 

PERCURSO: 

Na Baia da Ribeira com aproximadamente 12 milhas para APS e RGS e 9 milhas para Cruzeiro.  

INSCRIÇÕES 

A inscrição é de R$ 38,00 por tripulante, inclusive o comandante, e R$ 38,00 por barco. Até 2 menores de 

12 anos terão inscrição gratuita. Toda embarcação do Icar terá: isenção da inscrição de até 2 tripulantes com 

idade de até 15 anos; a isenção da inscrição do barco; a isenção da inscrição de até dois tripulantes que 

sejam sócios do clube. 

 

- Para todas as classes, pela INTERNET www.farvo.org  até a quinta feira que  antecede o dia da regata. 

 

- Na recepção do ICAR: Tel: (24) 3377-0097 até dia da regata. 
Os que se inscreverem pela internet, devem fazer o depósito na conta de Iate Clube de Angra dos Reis no 

Banco ITAU agência 0678, conta 48220-9, CNPJ 30.321.012/0001-89 e comprovar o depósito efetuado  via 

WhatsApp (24-98857-4575) ou pelo email sede@icar.com.br  indicando o nome da embarcação e número de 

tripulantes. 

 

PREMIAÇÃO 

Serão premiados os dois primeiros colocados de cada classe, caso haja ao menos 3 inscritos na 

classe, caso contrário só é premiado o primeiro colocado. A entrega de troféus e distribuição de 

camisetas será durante um jantar de confraternização no Icar tão logo que eventos puderem ser 

organizados normalmente. 

Para premiação, o comandante da embarcação deverá escolher uma das classes para ser premiado 

com troféu, seja, APS, RGS ou CRUZEIRO não podendo optar por duas classes para premiação. 

Esta não influencia no campeonato de cada classe, este item é somente para premiação da regata. 

http://www.farvo.org/
mailto:sede@icar.com.br

