
Iate Clube de Angra dos Reis 

Regata de Outono   -   

ADIADA 
Data original - 10 de Abril de 2021  

Motivo do Adiamento:  Decreto Municipal devido a 
pandemia 

Apoio: 

FARVO – Flotilha de Angra dos Reis de Veleiros de Oceano 

AVISO DE REGATA 

A regata será remarcada assim que houver uma definição mais precisa do funcionamento 
normal do município. 

CLASSES CONVIDADAS: APS quites com a taxa da Farvo, RGS com certificado 2021 
valido e Cruzeiro. 

PERCURSO:Na Baia da Ribeira com aproximadamente 11 milhas.  

LARGADA AS 11:30hs 

INSCRIÇÕES 

Veleiros do ICAR: Para esta regata, os veleiros de propriedade de sócio do ICAR terão isenção de 
inscrição da embarcação assim como também a isenção da inscrição de até 02(duas) pessoas a bordo 
desta mesma embarcação. Terão isenção da inscrição até 02(dois) tripulantes menores com idade até 
15 anos. 

A inscrição é de R$ 40,00 por tripulante, inclusive o comandante, e R$ 40,00 por barco. Menores de 12 anos 
terão inscrição gratuita. 
As inscrições poderão ser feitas da seguinte forma: 
- 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 2 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 a partir das 20:00 Hs do dia da regata. Nesta mesma festa 
serão entregues os prêmios da regata de 06/02 – REGATA DE VERÃO 2 e da regata de 20/03 – 
REGATA DO ICAR – TAÇA ERNESTO BICALHO. O Icar estará disponibilizando poitas que serão 
oferecidas em ordem de chegada. 

 


