
 

 
 

41ª REGATA MARCÍLIO DIAS 
08 de junho de 2019 

Capitania dos Portos do Estado da Bahia 

Salvador – Bahia – Brasil 

 

INSTRUÇÕES DE REGATA 
 

1. REGRAS 
 
A Regata será disputada segundo as seguintes regras: 
1.1 Regras de Regata a vela da World Sailing, edição 2017/2020; 
1.2 Regras das classes participantes; 
1.3 Regulamentos da ORC, IRC, MOCRA e BRA-RGS; 
1.4 Determinação da CBVela, FVOBA e ABVO; 
1.5 Entre o pôr-do-sol (17h25m) e o nascer do Sol (06h30m) as regras de direito de passagem da World 

Sailing serão substituídas pelo Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM 
72). Ver: www.dpc.mar.mil.br. Nessas condições as luzes de navegação deverão estar sempre 
acionadas, quando em regata ou em movimento; 

1.6 Avisos e as Instruções de Regata; 
1.7 Sistema de Rating RYA Portsmouth para os monotipos; 
1.8 Regras de Preservação Ambiental. 

 
2. AVISOS AOS COMPETIDORES 

2.1 Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos do evento, localizado na 
Capitania dos Portos. 
 

3. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA 
3.1 Qualquer alteração nas instruções de regata será afixada antes das 09:00h do dia em que entrará em 

vigor, exceto alteração na programação de regatas, que será afixada até as 20:00h do dia anterior ao 
dia em que terá efeito. 
 

4. PROGRAMA DE REGATA 
 

Data Hora Descrição Percurso Local 

06/06/2019 23:59 Encerramento das inscrições  Site oficial do evento 

08/06/2019 13:00 Largada para Vela de Oceano 
(incluindo Skipper 21 e HPE 25)  

1 Capitania dos Portos da Bahia 



 

08/06/2019 13:10 Largada para Optimist 2 Capitania dos Portos da Bahia 

08/06/2019 13:10 Largada para Optimist Aspirante 3 Capitania dos Portos da Bahia 

08/06/2019 13:15 Largada para demais Monotipos. 4 Capitania dos Portos da Bahia 

08/06/2019 13:20 Largada para Windsurf 2 Capitania dos Portos da Bahia 

08/06/2019 A partir das 16:00 Entrega de Prêmios  Capitania dos Portos da Bahia 

 
5. CLASSES 
 

OCEANO – PERCURSO 01 ORC 
IRC 
HPE 25 
SKIPPER 21 
MINI 6.50 
RGS A, B e C 
CRUISER 
MONOCASCO ABERTA 
MOCRA A e B 
MULTICASCO ABERTA 

MONOTIPOS – PERCURSO 02 OPTIMIST 
WINDSURF (RACEBOARD) 

 
MONOTIPOS – PERCURSO 03 OPTIMIST ASPIRANTE (VELEJADORES DE ESCOLA 

DE VELA) 

MONOTIPOS – PERCURSO 4 LASER STD 
LASER RADIAL 
LASER 4.7 
SNIPE 
DINGUE 
420 
470 
29ER 
49ER 
SUPERCAT 17 
HOBIE CAT 14 E 16 
DAY SAILER 

 
6. BANDEIRA DE CLASSE 

6.1 Oceano – Bandeira amarela. 
6.2 Monotipos – Percurso 04 – Bandeira Branca. 
6.3 Monotipo – Percurso 02 – Bandeira da classe Optimist Branca. 
6.4 Windsurf – Percurso 02 – Bandeira Mistral. 
6.5 Monotipo – Percurso 03 – Bandeira da classe Optimist Verde. 

 
7. ÁREAS DE REGATA 

7.1 As áreas de regatas estão ilustradas nos anexos de 1 a 5. 
 
 
 
 



 

8. PERCURSOS 
8.1 Percurso 1 
Largada entre mastro da CR na ponta do Molhe Sul da Capitania dos Portos da Bahia e uma boia inflável 
vermelha, seguindo em direção a boia inflável amarela na direção de Mar Grande, contornando-a por BE 
(Boreste), seguindo em direção à boia de Liverpool, contornando-a por BE (Boreste), em seguida para 
uma boia inflável amarela localizada em frente à Praia da Boa Viagem, que deverá ser contornada por BE 
(Boreste) e, por fim, seguem para linha de chegada formada por uma boia encarnada e o mastro da 
Comissão de Regata localizado na ponta do Molhe Sul da Capitania dos Portos da Bahia. (ANEXO 1). 
 
8.2 Percurso 2 
Largada entre mastro da CR no Molhe Sul da Capitania dos Portos da Bahia e uma boia inflável laranja, 
seguindo em direção a boia verde do Banco da Panela deixando-a por BB (Bombordo), seguindo em 
direção a boia inflável amarela nas proximidades do Yacht Clube da Bahia deixando-a por BB (Bombordo), 
e, por fim, seguem para a linha de chegada formada por uma boia inflável laranja e o mastro da Comissão 
de Regata localizado no Molhe Sul da Capitania dos Portos da Bahia. (ANEXO 2). 
 
8.3 Percurso 3 
Largada entre mastro da CR no Molhe Sul da Capitania dos Portos da Bahia e uma boia inflável laranja, 
seguindo em direção a boia inflável vermelha nas proximidades da ponta do Molhe Sul deixando-a por BB 
(Bombordo), seguindo em direção a boia inflável amarela em frente à prainha da Capitania dos Portos, 
contornando-a por BB (Bombordo), contornando novamente a boia inflável vermelha nas proximidades 
da ponta do Molhe Sul deixando-a por BB (Bombordo) e, por fim, seguem para a linha de chegada 
formada por uma boia inflável laranja e o mastro da Comissão de Regata localizado no Molhe Sul da 
Capitania dos Portos da Bahia. (SEM ANEXO). 
 
8.4 Percurso 4 
Largada entre mastro da CR no Molhe Sul da Capitania dos Portos da Bahia e uma boia inflável laranja, 
seguindo em direção a boia encarnada sul do Banco da Panela deixando-a por BB (Bombordo), seguindo 
em direção a boia inflável amarela nas proximidades do Yacht Clube da Bahia deixando-a por BB 
(Bombordo), e, por fim, seguem para a linha de chegada formada por uma boia inflável laranja e o mastro 
da Comissão de Regata localizado no Molhe Sul da Capitania dos Portos da Bahia. (ANEXO 3). 

 
9. MARCAS 

9.1 As marcas serão como inscritas no item 8. 
 

10. LARGADA 
10.1  As largadas serão segundo a regra 26. 
10.2  A linha de largada será entre o mastro desfraldando uma bandeira de cor laranja, na extremidade de 

boreste da linha e o lado do percurso da marca de largada (boia encarnada) na extremidade de 
bombordo. 
 

11. CHEGADA 
11.1  A linha de chegada será entre os mastros expondo bandeiras de cor laranja e azul nas marcas de 

chegada de cor encarnada. 
11.2  A classe Oceano chega na ponta do Molhe da Capitania. 
11.3  A classe Monotipo chega no centro do Molhe da Capitania. 

 
12. LIMITES DE TEMPO 

12.1  O limite de tempo para que cada barco largue para seu respectivo percurso será de 10 minutos. 
12.2  Serão considerados DNF, sem audiência, os barcos que não chegarem até as 17:00 horas. Isso 

modifica as regras 35, A4 e A5. 
 
 



 

13. PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO 
13.1  Formulário de protestos estarão disponíveis na Capitania dos Portos.  
13.2  Protestos, pedidos de reparação e reabertura devem ser entregues no prazo de 45 minutos após a 

chegada do último barco de cada classe. 
 

14. PONTUAÇÃO 
14.1  Será adotado o sistema linear de pontuação. 

 
15. DESCARTE DE LIXO 

15.1  Os barcos não devem lançar lixo na água. O lixo poderá ser colocado nos barcos de apoio. 
 

16. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO 
16.1  Exceto em uma emergência, um barco em regata não poderá fazer nem receber transmissões por 

voz ou dados que não esteja disponível para todos os barcos. 
16.2  O canal oficial da regata será o 71 VHF. 

 
17. PRÊMIOS 

17.1 Serão premiados: 
a) Os três primeiros colocados de cada classe. 
b) Os cinco primeiros da classe Optimist Geral e Aspirantes e os três primeiros das demais categorias da 

classe. 
c) Os cinco primeiros colocados na premiação geral, para os que disputaram o percurso 4, segundo o 

Sistema de Rating RYA Portsmouth. 
d) O Fita Azul: Primeiro barco a cruzar a linha de chegada executando o Percurso 01. 

 

18. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Ver RRV 4, “Decisão de 
Competir”. A autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 
materiais, físicos ou morte relacionados diretamente ou indiretamente com a regata e 
seus antecedentes, durante ou depois de completado o evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 1 
(Percurso 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 2 
(Percurso 2) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO 3 
(Percurso 4) 

 
 
 
 

 


