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AVISO DE REGATA
3a Regata de Veleiros Clássicos em Angra
03 a 05 de maio de 2013

ORGANIZAÇÃO

Federação de Vela do Est. do Rio de Janeiro – FEVERJ

Media Mundi Brasil LTDA

ÁRBITRO GERAL

Sr. Pedro Paulo Petersen – IRO / ISAF

COMISSÃO DE REGATAS

Sr. Pedro Paulo Petersen – FEVERJ

Sr. Loic Gosselin – Media Mundi

SECRETARIA DE REGATA

Srta. Fernanda Guimarães – Media Mundi



1. REGRAS

1.1 O evento será regido pelas regras, tais como definidas na 

Regras de Regatas à Vela 2013-2016.

2. CLASSES 

2.1 Haverá uma premiação entre os barcos medidos em BRA RGS.

2.2 Outras categorias serão definidas pelo Árbitro Geral de 

acordo com o número e especificidades das embarcações inscritas.

2.3 O número máximo de tripulantes inscritos por barco será 

limitado pelo  determinado no Título de Inscrição de Embarcação 

na Capitania dos Portos, a saber:

Até 30 pés - 5 tripulantes

30 a 40 pés - 9 tripulantes

40 a 50 pés - 15 tripulantes

Acima de 50 máximo de 20 tripulantes



3. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA

3.1 Qualquer alteração nas Instruções de Regata será notificada 

durante a Reunião dos Comandantes do dia em que terá efeito.

4. SINALIZAÇÃO EM TERRA

4.1 Sinalização em terra será içada no Mastro Principal do Evento, 

que será o mastro em frente ao cais do Portobello Resort&Safari.

4.2 A bandeira RECON, com um sinal sonoro, significa “o sinal de 

atenção será feito não antes de 60 minutos após a bandeira 

RECON ser arriada”.



Dia

03/05 – 6a feira
                   

04/05 – Sábado 

05/05 – Domingo                      

Hora

11:00 -15:00
20:00

11:00
13:00
15:30

11:00
12:00
15:30
16:30

Evento

Credenciamento
Coquetel de abertura

Reunião de comandantes 
Início da 1a regata
Almoço de confraternização 

Reunião de comandantes 
Início da 2a regata
Almoço de confraternização 
Cerimônia de Premiação

5. PROGRAMAÇÃO

5.1 Os percursos, os horários e a quantidade de regatas 
poderão ser alterados pela Comissão de Regatas.

6. PERCURSOS

Os percursos serão determinados pelas condições climáticas e serão 

afixados no Quadro de Avisos até às 11:00 do dia que terão efeito.



7. MARCAS

7.1 As marcas de percurso, quando não acidentes geográficos, 

serão bóias infláveis.

7.2 As marcas de Partida e Chegada serão bóias infláveis.

8. PARTIDA

8.1 A regata terá partida conforme a Regra 26. 

8.2 A linha de partida será entre o mastro desfraldando bandeira de 

cor laranja, em uma extremidade da linha de partida e uma bóia 

inflável, na outra extremidade.

8.3 O barco da CR poderá manter sua posição no alinhamento de 

partida usando motor.

8.4 Um barco que partir decorridos 10 minutos após o sinal de 

partida será considerado como não tendo partido – DNS. Isso 

muda a Regra A4.
9. CHEGADA

9.1 A linha de chegada será entre o mastro desfraldando bandeira 

de cor laranja, em uma extremidade da linha de partida e uma 

bóia inflável, na outra extremidade.

9.2 O barco da CR poderá manter sua posição no 

alinhamento de chegada usando motor.



10. LIMITE DE TEMPO 

O limite de tempo para completar as regatas será de 3 horas 

após a partida.

11. PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO:

11.1 Os Protestos serão apresentados por escrito em formulários 

disponíveis na secretaria da Regata até 60 (sessenta) minutos 

após a chegada do barco da CR em terra.

11.2 Avisos de protestos serão afixados no Quadro Oficial de 

Regatas até 30 minutos após o termino do prazo para protesto, 

informando hora, local da audiência, Partes e Testemunhas 

envolvidas no protesto.

12. MEDIDAS DE SEGURANÇA

Um barco que se retira da regata deverá notificar a Comissão de 

Regatas tão logo seja possível. A CR estará na escuta no canal 

VHF 06.



13. PREMIAÇÃO

13.1 Serão premiados os três primeiros colocados de cada grupo 

e da Classe BRA RGS.

13.2 A cerimônia de premiação será no dia 05 de maio de 2013, 

às 16:30, no Portobello Resort&Safari.

14. TÁBUA DE MARÉ

Dia 04/05

00:19   0.9

05:02   0.5

08:34   0.9

10:04   0.8

11:47   0.9

17:15   0.3                    

Porto de Angra dos Reis

Dia 05/05

00:51   1.0

06:00   0.4

11:53   1.0

18:19   0.2

11:47   0.9

17:15   0.3                   



15. DAS RESPONSABILIDADES DOS COMPETIDORES 

14.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. 

Considere a Regra 4, Decisão de Competir. A Autoridade Organi-

zadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos mate-

riais, físicos ou morte, relacionados diretamente com a série de 

regatas, seus antecedentes, durante ou depois de completada.

14.2 Os competidores autorizam a utilização de imagens (foto / 

filmagem) dos veleiros, feitas pelos profissionais do evento e 

jornalistas envolvidos, nos meios de comunicação os quais a 

Autoridade Organizadora necessitar e/ou desejar divulgar.

14.3 Os competidores se comprometem a utilizar a pulseira de 

identificação do evento, INDISPENSÁVEL para a entrada no 

Portobello Resort&Safari durante a 3ª Regata de Veleiros Clássi-

cos – etapa Angra dos Reis.




