
PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES 

 

Data Horário Atividade 

19/01/2019 (dom) 09h às 17h Inscrições e inspeção dos barcos 

20/01/2019 (seg) 09 as 18h Inspeção dos barcos 

 
21/01/2019 (ter) 

09h às 2h 
10h 

      11h 
14h 

Inscrições 
Cerimônia de abertura 
Reunião dos  comandantes 
Regatas 

22/01/2019 (qua) 13h Regatas 

23/01/2019 (qui) 13h Regatas 

24/01/2019 (sex) 13h Regatas 

 
25/01/2019 (sab) 

13h 
16h 
19h 

Regatas 
Horário limite para sinalização de partida 
Cerimônia de premiação 

26/01/2019 (dom) Dia reserva 

 

 

INFORMAÇÕES 

 

Procedimento para entrada: 

 Ao vir pela primeira vez no ICRJ, entrar pela Portaria Social de 

pedestres lá terá uma relação de inscritos. Após vir a Diretoria de 

Vela para pegar o cartão de acesso. Que são: 

 

 

 



 

O cartão de acesso dá direito à entrada:  

 Pela portaria social de pedestres,  

 Pelo portão 6  - funciona de 07h ás 19h. 

  Portaria da piscina. 

 

 

Divulgação de resultados, AR e IR: 

 Será divulgado em nosso site: www.icrj.com.br/vela, também no 

quadro oficial do campeonato no pé da escada que dá acesso a 

Diretoria de Vela e também pelo whatsapp do campeonato  que 

pode ser acessado pelo QR CODE. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icrj.com.br/vela


 

 

Uso da piscina:  

 Os velejadores, técnicos e acompanhantes poderão utilizar a 

piscina que funciona de 09h ás 19h.  

 É necessário fazer o exame médico no posto médico que 

funciona de 09h ás 18h. O exame será gratuito, porém é 

necessário estar de posse do cartão de acesso. 

 

Restaurantes:  

 Bar dos Pinguins – Buffet de 16h ás 18h.  

 Restaurante Varanda de 09h ás 23h – prato a La carte 

 Lanchonete Convés de 10h ás 22h de 4º a 2º feira – lanches e pratos 

executivos. 

 

Hangar 1 e Patamar: 

 Funciona de 08h ás 16h. 

 É de responsabilidade dos velejadores os materiais deixados no 

Hangar 1. O clube não se responsabiliza por perda ou extravio dos 

mesmos. 

 

Bar dos Pinguins:  

 O Bar dos Pinguins será de uso dos velejadores durante o 

campeonato.  

 Teremos Buffet de 16h ás 18h 

 Teremos lanches a partir das 18h  e sorvete a partir das 17h. 

 Teremos jogos de 16h ás 22h. 



 Não poderá deixar no espaço materiais e roupas 

 

 

Telefones importantes: 

Taxi Nova Urca: 21 2530-3200 

Lavanderia Urca: 21 2295-8592 

Bombeiros: 193 

Polícia Militar: 190 

 

Ramais úteis: 

Posto Médico: 2171 

Sede: 2121 

Segurança: 2173 

Sala Rádio: 2130 

Diretoria de Vela: 2139 

Diretoria Náutica: 2252 / 2212 

 

 

 


