
 

 
 

 
 

 

 

REGATA DE INVERNO 
REGATA DE COTEGIPE 2019 

 

INSTRUÇÕES DE REGATA 
18 DE MAIO DE 2019 

 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA: Marina Aratu   
 

2. REGRAS  
A Regata será regida pelas Regras de Regata à Vela – RRF / WS 2017 - 2020, Regras de Classe, 
orientações da FVOBA e FENEB e determinações da Marinha do Brasil . Em caso de divergências 
nas informações contidas nessas instruções e no aviso de regata, prevalecerão as informações 
contidas nessas instruções.  
 

Vistorias e Inspeções: A comissão organizadora e Comissão Técnica da FVOBA poderão escolher, 
ao seu critério, três embarcações da classe RGS para vistoria de medição. O nome das 
embarcações serão divulgadas no mural do evento e a data da vistoria será acordada entre o 
proprietário e a Comissão técnica da FVOBA. As premiações das classes envolvidas nas vistorias 
ocorrerão normalmente e caso seja constatado erro de medição as embarcações serão 
desclassificadas sem audiência  e o resultado da classe retificado. Isso modifica a regra 63.1. 
  
 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
A regata será aberta a todas as Classes de Veleiros de Oceano Monocasco e multicasco conforme 
enquadramento da FVBBA ( ver item 8) 
 

4. PROGRAMAÇÃO  

18/05/2019 
Encerramento das inscrições   10:00 
Check-in na água a partir das 11:00 
Largada – 12:00 
 

5. PROPAGANDA: 

A propaganda será restrita à categoria C. 

6. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA 

6.1 Quaisquer alteração nas Instruções de Regata será afixada no quadro oficial do evento até as 
09h do dia 18/05/2019.  Alterações posteriores serão possíveis na CR, mediante sinalização com a  
bandeira Lima.  

 

7. SINALIZAÇÕES EM TERRA 

As sinalizações em terra serão içadas no mastro principal do evento, localizado no PIER da Marina 
Aratu 



 

 
 

 
 

 

 

 

8. CLASSES PARTICIPANTES  

 
RGS A / RGS B / RGS C / RGS CRUIZER / ABERTA MONOCASCO MOCRA / ABERTA 

MULTICASCO / MINI 6,5 / HPE 25 / SKIPPER 21 

OBS – Conforme enquadramento da FVOBA 

 

9. PERCURSOS  

 
GRUPO 01: RGS A / RGS B  / /ABERTA MONOCASCO / MOCRA / ABERTA MULTICASCO / MINI 
6,5 / HPE 25 /SKIPPER 21 
Largada nas imediações da Marina Aratu, fazendo uma boia nas proximidades do estaleiro BELOV, 
que deverá ser deixada por BB (bombordo), em seguida rumando para a boia 2 do canal de Aratu, 
que deverá ser deixada por BB (bombordo), seguindo para a boia 1 do canal de Aratu, que também 
deverá ser deixada por BB (bombordo), retornando para linha de chegada nas proximidades da 
Marina Aratu. 
Durante o percurso deverão ser obedecidas todas as boias dos canais de Aratu e de 
Cotegipe, tanto na ida quanto na volta. 

 
GRUPO 02: RGS C / RGS CRUIZER 
Largada nas imediações da Marina Aratu, fazendo uma boia nas proximidades do estaleiro 
BELOV, que deverá ser deixada por BB (bombordo), em seguindo rumando para a bóia 4 do 
canal de Aratu, que deverá ser deixada por BB (bombordo), seguindo para a bóia 3 do canal 
de Aratu, que também deverá ser deixada por BB (bombordo), retornando para linha de 
chegada nas proximidades da Marina Aratu. 
Durante o percurso deverão ser obedecidas todas as boias dos canais de Aratu e de 
Cotegipe, tanto na ida quanto na volta. 
 

10. LARGADA ( 12:00 para Todas  as classes ) 

A regata terá a largada conforme a regra 26 

SINAL BANDEIRA SINAL 

SONORO 

TEMPO EM MINUTOS 

PARA LARGADA 

Atenção  Iça a da Classe  1  5 minutos 

Preparação  Iça sinal de preparação 1  4 minutos 

Desce a de 
Preparação 

Desce sinal de preparação 
 

1 longo  1 minuto 

Partida  Desce a da Classe  
1  

0 minutos 

 

A linha de partida será entre o alinhamento do mastro da C.R, desfraldando uma bandeira de cor 
alaranjada e uma boia inflável. 

O Check-in é obrigatório.  



 

 
 

 
 

 

 

A CR não considerará check-in feito via rádio VHF.  

O barco da CR poderá manter sua posição no alinhamento de partida usando motor. 
 

11. CHEGADA 
A linha de chegada será entre o mastro da CR, desfraldando uma bandeira de cor alaranjada e uma 
bandeira Azul, e uma boia inflável nas imediações da Marina Aratu. 
 
O barco da CR poderá manter sua posição no alinhamento de chegada usando motor. 

12. SISTEMAS DE PUNIÇÃO 

Será aplicado o Sistema de Punição da regra 44, no entanto, a punição prevista no item 44.3 não 
será aplicada. 

 

13.    PREMIAÇÃO 
Serão premiados, do 1º a 3º lugares de cada classe. 

 

14. LIMITES DE TEMPO 

Largada:  Um barco só poderá largara até 15 mim após o tiro de largada.  
Chegada: Um barco só poderá cruzar a linha de chegada até às 18h do dia 18/05/2019.  

 

15. PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO 

 
15.1 Formulários de protestos estarão disponíveis na secretaria da Marina Aratu.  
15.2 O prazo de protestos será de 30 minutos após a chegada da Comissão de Regata em terra. O 
mesmo prazo de protestos se aplica a todos os protestos da Comissão de Regata, da Comissão de 
Protestos ou do Júri, sobre incidentes que observou na área de regata e para pedidos de reparação. 
Isto modifica as regras 61.3 e 62.2. 
15.3 Avisos aos competidores serão afixados no quadro de avisos até 10 minutos depois de 
encerrado o prazo de protesto, a fim de informá-los das audiências nas quais serão partes ou 
citados como testemunhas, bem como da data, horário e local da audiência. 
15.4 Avisos de protestos da Comissão de Regatas ou da Comissão de Protesto serão afixados para 
informação dos barcos, de acordo com a regra 61.1(b). 

15.5 A CP informará, aos envolvidos, no mural o horário das audiências. 

 

16. MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 
Um barco que se retira de uma regata deve notificar a Comissão de Regata, tão logo seja possível. 
Todas as embarcações deverão observar os procedimentos de segurança da Marinha do Brasil. 
 

17. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO 

Obs. Será utilizado o Canal 71 como canal oficial da regata.   
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

18. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a Regra 4, 

Decisão de Competir. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer 

responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte relacionados diretamente 

com a regata e seus antecedentes, durante ou depois de completado o evento. 

19. WAYPOINTS ÚTEIS  

LARGADA (IMEDIAÇÕES )   S 12º 47.785’   W 38º27.452’ 

BOIA DE MAPELE (IMEDIAÇÕES ) S 12º 46.598’  W 38º 27.152’ 

BOIA 02    S 12º 50.213’  W 38º 31.437’ 

BOIA 01 S 12º 50.501’  W 38º 30.690’ 

CHEGADA (IMEDIAÇÕES) S 12º47.785’   W 38º 27.452’ 

 

20. TÁBUA DE MARÉ  

18/05/2019 (Porto de Aratu) 

Hora  Altura  

03:24 2,36 m 

09:25 0,04 m 

15:28 2,38 m 

21:44 0,13 m  

 
Bons ventos ! 

 
 


