
AVISO E INSTRUÇÕES DE REGATA – TEXTO GENÉRICO 

 

01. ÁREA DA REGATA: (em instrução complementar e específica para a 

regata) 

02. REGRAS 

A Regata será disputada sob as seguintes Regras: 

a. Regras Internacionais de Regatas à Vela da WORLD SAILING;  

b. Regras das classes;  

c. Estas Instruções de Regata.  

03. CLASSES CONVIDADAS:  (em instrução complementar e específica para 

a regata) 

04. PERCURSO: (em instrução complementar e específica para a regata) 

04.01 OBS: A critério da CR poderá haver um encurtamento de Percurso. Caso 

este fato ocorra será sinalizado no mastro da embarcação da CR pela Bandeira 

“S” e por aviso no rádio (canal 06). 

05. PARTIDA: 

 A Regata terá a LARGADA de acordo com as Regras da WORLD SAILING.  

 A LINHA DE LARGADA será formada pelo alinhamento do mastro de 

sinalização da CR e uma BÓIA na extremidade de BB da linha.  

 Nenhum veleiro poderá largar decorridos 30 (trinta) minutos após o sinal de 

Partida  

 A Largada será conforme os quadros do item 05.01 

 

05.01 PARTIDA – HORÁRIOS (em instrução complementar e específica para 

a regata) 

06. CHECK– IN 

Antes do sinal de Atenção, todos os Iates concorrentes deverão passar pela popa 

da CR amurados a BE e bradar seu numeral ou o nome da embarcação, que será 

confirmado. O Iate que não proceder ao CHECK - IN será considerado não 

concorrente (DNC). 

07. CHAMADA DE RETORNO  



Em caso de saída antecipada , a chamada individual será sinalizada conforme a 

Regra da WORLD SAILING. 

08. PUNIÇÕES 

 Serão de acordo com a Regra da WORLD SAILING.  

 Sistema 720 graus.  

09. LINHA DE CHEGADA: 

09.01 A linha de chegada será entre o mastro de sinalização do barco da CR e uma 

bóia; 

09.02 O barco da CR poderá manter uma posição no alinhamento de chegada usando 

motor. 

10. LIMITE DE TEMPO 

O limite para chegada dos Iates será até às 17:00 hs. Se houver retardamento na 

partida superior a 30 minutos, o tempo limite será alongado pela adição de 

tempo que exceder aos 30 minutos de adiamento. 

11. EQUIPAMENTOS 

É obrigatório conduzir a bordo os equipamentos de salvamento estabelecidos 

pela regra da Classe e prescrição pertinente à CBVela e Capitania dos Portos( 

Normas em Vigor). 

12. IATES QUE SE RETIRAM 

Durante a Regata, por motivo de controle e de segurança, os Iates que se 

retirarem ou desistirem deverão comunicar tal fato à CR o mais rápido possível. 

13. PROTESTOS 

Devem ser formalizados por escrito e entregues à CR até 30 minutos após a 

chegada desta à terra, junto com uma taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais ). 

14. RESPONSABILIDADES 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco.  Considera a regra 4, 

Decisão de Competir.  O esporte a vela por sua natureza é um esporte 

imprevisível e desta forma envolve risco.  Por participar no evento, cada 

competidor e equipe de apoio concorda que : 

a) Estão cientes do risco inerente envolvido no esporte e aceitam a 

responsabilidade de expor a si mesmos, sua tripulação e barco a tal risco 

enquanto tomando parte no evento; 



b) Eles são responsáveis pela sua segurança, de suas tripulações, do barco e 

suas outras propriedades enquanto em água ou em terra; 

c) Eles aceitam a responsabilidade por qualquer rejuízo, dano ou perda até a 

extensão causada por suas ações ou omissões; 

d) O fornecimento  de uma equipe de comissão de regatas, barcos de 

segurança, árbitros e outros oficiais e voluntários pela organização não 

isenta os competidores de suas próprias responsabilidades. 

e) A cobertura de um barco de segurança para esta tarefa, particularmente 

em extremas condições de tempo, será conforme possa ser viável nestas 

circunstâncias. 

A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 

materiais, físicos ou  morte relacionados diretamente com a série de regatas e 

seus antecedentes, durante ou  depois de completado o evento.   

15. COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO 

Durante a Regata o canal 06 VHF será utilizado para as comunicações. 

16. INSCRIÇÕES:  

16.01 VALORES:. (em instrução complementar e específica para a regata) 

16.02 COMO FAZER A INSCRIÇÃO: (em instrução complementar e 

específica para a regata) 

16.03 OBS: Serão aceitas inscrições na CR até 15 minutos antes do horário 

previsto para a largada da primeira bateria. A ficha de inscrição devidamente 

preenchida deverá ser entregue na CR juntamente com o cheque do valor 

correspondente com o nome da embarcação no verso. ESTAS INSCRIÇÕES 

SOMENTE SERÃO ACEITAS COM A FICHA DE INSCRIÇÃO E 

PAGAMENTO FEITO EM CHEQUE. 

17. AVISO AOS COMPETIDORES 

Quaisquer alterações nas instruções de regata, serão fixadas no quadro da 

diretoria de vela do CLUBE ORGANIZADOR. 

18. PREMIAÇÃO 

18.01 Serão premiados os dois primeiros colocados de cada classe. Nas classes que 

tiverem 2 ou menos inscritos, somente o campeão será premiado. O CLUBE 

ORGANIZADOR estará disponibilizando poitas que serão oferecidas em ordem de 

chegada. 

18.02  As camisetas não recebidas nesta ocasião, estarão à disposição dos respectivos 

comandantes na recepção da sede do CLUBE ORGANIZADOR, pelo prazo de 15(quinze) 

dias. Após este prazo, expira o direito do recebimento das camisas. 



18.03 LOCAL E HORA DA PREMIAÇÃO: (em instrução complementar e 

específica para a regata) 

 

19. TÁBUA DE MARÉS (em instrução complementar e específica para a regata) 

  

BOA REGATA. 


