
    
 

   

 

INSTRUÇÃO DE REGATAS – 1ª ETAPA 
 
 
 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA 

Esta etapa terá sua organização compartilhada entre a Flotilha de Veleiros de Oceano da Bahia e o 
Aratu Iate Clube.                      

 
2. REGRAS 

As Regatas serão regidas pelas Regras de Regata à Vela – RRV / WS 2017 – 2020, Regras de Classe, 
orientações FVOBA e FENEB e determinações da Marinha do Brasil. 

Em caso de divergências nas informações, prevalecerão aquelas contidas nesta Instrução de Regatas. 
 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

A regata será aberta a todos os veleiros das Classes RGS A, RGS B, RGS C, CRUISER, MINI 6.5, VPRS e 
Classe convidada HPE. 

OBS. Conforme enquadramento FVOBA. 

 
         As classes RGS serão divididas conforme a seguir: 

 

RGS Regata TMFAA 

RGC C Até 0,8099 

RGS B Entre 0,8100 e 0,8849 

RGS A Acima de 0,8850 

 A Classe VPRS não terá subdivisões  
 A Classe RGS Cruiser deve atender aos critérios estabelecidos no Caderno de Encargos da FVOBA: 
 

4. PROGRAMAÇÃO 

15 / 08 / 2019 – Reunião de Comandantes – JNC Suécia, Av Paralela – 18 horas 

16 / 08 / 2019 – Encerramento das inscrições – 18 horas 
 
17 / 08 / 2019 – Check in – a partir de 12:30 horas - Obrigatório 
17 / 08 / 2019 – 1a Largada – 13:00 horas 
 
18 / 08 / 2019 – Check in – a partir de 12:30 horas - Obrigatório 
18 / 08 / 2019 – 1a Largada – 13:00 horas 
 

5. AVISO AOS COMPETIDORES  
Serão afixados no quadro oficial do evento localizado no Aratu Iate Clube 
 

6. PROPAGANDA 

A propaganda será restrita à categoria C. 

 

 



    
 

   

 

 
 

7. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES 

a. Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada no quadro oficial do evento até as 
10:00 horas de cada dia. Alterações posteriores serão possíveis na CR, mediante sinalização 
com a bandeira LIMA. 

b. As sinalizações em terra serão içadas no mastro principal do evento, localizado no píer do Aratu 
Iate Clube. 

 
 

8. COMUNICAÇÃO 

Será utilizado o canal 68. 

 
9. PERCURSOS  

 
GRUPO 01 – HPE 25 
GRUPO 02 – RGS A , RGS B , VPRS , MINI 6.5 
GRUPO 03 – RGS C e  RGS CRUISER 
 

17/08 – Regatas Barla- Sota  

Largada GRUPO 01(HPE 25) 13 HS  

Largada GRUPO 02 e 03 ( Inicio de procedimento 5 mim após largada GRUPO 1) 

 Área de regatas: Proximidades da boia 01 do canal de Aratu.  

 A CR indicará no quadro a quantidade de pernas de cada grupo.  

 Estão programadas até 03 regatas  

 Boias de Percurso serão da cor AMARELA  

 Boias de Largada e Chegada serão da cor VERMELHA 

 Boias de Alteração serão da cor LARANJA  

 Não teremos largada após 16:30 

 

           18/08 -  Regatas triangulares 

Largada GRUPO 01(HPE 25) 13 HS  

Largada GRUPO 2 e 3  ( inicio de procedimento 5 mim após largada GRUPO 1) 

 Área de regatas: Proximidades da boia 01 do canal de Aratu.  

 Estão programadas até 02 regatas  

 Não teremos largada após 16:30 
 
 
 

 
 
 



    
 

   

 
 

DETALHAMENTO DO PERCURSO TRIANGULAR  
 
GRUPO 01 – HPE 25 
GRUPO 02 – RGS A , RGS B , VPRS , HPE 25, MINI 6.5 
 
 

 

 
GRUPO 03 – RGS C e  RGS CRUISER  

               

 



    
 

   

 

 
10. LARGADA 

Entre o barco da CR e uma boia inflável vermelha  

TEMPO BANDEIRA SINAL SONORO 

05 (Cinco) minutos GRUPO é exposta: 
( Vermelha, Amarela , Azul )      
               

Sinal sonoro 

04 (quatro) minutos Preparação é exposta: Sinal sonoro 

01 (um) minuto Preparação é removida:  
 

Sinal sonoro 

PARTIDA GRUPO é removida:  
 

Sinal sonoro 

 

 

11. PONTUAÇÃO  
 

 Será necessária a realização de 2 regatas para se constituir a serie 
 Será aplicado o Sistema Linear como disposto na regra A4 (RRV)  
 Quando até 04 regatas forem completadas o resultado final será a soma de todos os 

resultados  

 Quando 05 regatas forem completadas o resultado final será a soma de todos os resultados 
excluindo o pior resultado. 

 
12. LIMITES DE TEMPO 

O limite de tempo para que cada barco largue é de 5 (cinco) minutos após a largada. 

O limite de tempo para que cada barco chegue é de 30 (TRINTA) minutos após a chegada do primeiro 

barco de sua classe; 
 

13. COMISSÃO DE REGATAS 

Coordenação: Marione Macário  
 

14. COMISSÃO DE PROTESTO 

Um barco que tem a intenção de protestar deve expor uma bandeira vermelha até que não esteja mais 
em regata e deve informar, imediatamente após chegar, ao barco da CR (Chegada) (isso complementa 
a terceira sentença da regra 61.1(a)). 

Formulários de protesto estarão disponíveis na secretaria do Aratu Iate Clube, sede do evento. O prazo 
para entrega dos formulários encerra-se 01 (uma) hora após a chegada da CR em terra – este horário 
será divulgado no quadro oficial. 

Esse mesmo prazo se aplica a pedidos de reparação ou protestos feitos pela CR ou pela própria CP 
(Comissão de Protestos), modificando a regra 61.3 2 62.2. 

A Comissão de Protestos divulgará um Aviso aos Competidores com detalhes sobre os protestos, até 20 
minutos após o encerramento do prazo para apresentação dos protestos. 

 

 

 

 



    
 

   

Comissão de Protestos:  André Costa, Gerald Wicks e Fabrízio Cruz.  

Os protestos serão julgados em data a ser marcada pela comissão. 

 
15. RESPONSABILIDADE 

O Responsável (Proprietário e/ou Comandante e/ou Preposto) de cada barco inscrito: 

● É o único responsável pelas condições de navegabilidade do barco, pela segurança de sua 
tripulação, bem como, pela disponibilidade dos equipamentos de salvatagem e de primeiros 
socorros a bordo;  

● É responsável por quaisquer danos causados a terceiros ou a seus pertences, assim como por 
quaisquer danos causados aos seus próprios tripulantes e a seus pertences, em terra ou no mar, 
como consequência de sua participação no campeonato.   

● Aceita toda e qualquer responsabilidade advinda do comportamento de seus tripulantes e/ou de 
todos os seus convidados.  

● Tomará todas as medidas necessárias para proteger o seu barco, embarcações de apoio, seus 
pertences e de sua tripulação. 

● Isentam de qualquer responsabilidade civil ou criminal os organizadores e entidades náuticas, 
inclusive referentes a danos pessoais ou materiais, perdas ou roubos parciais ou totais de pertences 
seus e de convidados, do barco e de seus equipamentos. 

 
16. PREMIAÇÃO 

 
Não haverá premiação individual da 1ª Etapa.   

 
 

17. TÁBUA DE MARÉ 
 

17 AGOSTO     18 AGOSTO 

04:53 2.6 m  05:24 2.5 m 

10:58 0.3 m  11:28 0.4 m 

17:15 2.5 m  17:51 2.4 m 

23:08 0.4 m  23:41 0.5 m 

 

 
 

BONS VENTOS!!!! 
 

   
 
 

 
 


