
 

  
 

 
 

 
 

INSTRUÇÕES DE REGATA 

3ª. ETAPA RANKING UPWIND 2010 

1. Regras 

1.1 - A Regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela 2009-2012. 

2. Aviso aos Competidores 

2.1 - Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos do evento. 

3. Alteração das Instruções de Regata 

3.1 - Qualquer alteração nas instruções de regata será afixada antes das 10:00h do dia que entrará em 

vigor, exceto alteração na programação de regatas, que será afixada até as 21:00h do dia anterior ao dia 

em que terá efeito. 

4. Sinalização em Terra 

4.1 - Sinalização em terra será içada no mastro principal do evento. 

5. Programa de Regatas 

Data Hora Atividade 

   

01/05 (sábado) 

09:00 as 12:00 Recepção e Inscrições. 

12:00 Reunião de Velejadores. 

12:30 

Velejadores da classe START a disposição da 

Comissão de Regatas. Início das regatas da classe 

START. 

1ª, 2ª, 3ª Regata. Classe Start 

14:00 as 16:30 

Velejadores a disposição da Comissão de Regatas. 

1ª, 2ª, 3ª Regata. FE e FW 

   

18/04 (domingo) 11:00 

Velejadores da classe START a disposição da 

Comissão de Regatas. Início das regatas da classe 

START. 

4ª, 5ª, 6ª Regata. Classe Start 

 

13:00 as 16:00 

Velejadores a disposição da Comissão de Regatas. 

4ª, 5ª, 6ª Regata. FE e FW 



 

  
 

 
 

 
 
6. Percursos 

6.1 - Os diagramas no anexo 1 mostram os percursos, incluindo os ângulos aproximados entre pernas, a 

seqüência em que as marcas devem ser passadas e o lado em que devem ser deixadas. 

6.2 - Não antes do sinal de atenção, a Comissão de Regata deverá expor o rumo aproximado da primeira 

perna do percurso. 

7. Partida 

Nota Geral – A CR irá reforçar visualmente as informações destas Instruções de Regata na Reunião de 

Velejadores. Sugerimos aos velejadores que não conhecem a raia, a se antecipar das informações, pois 

nos procedimentos de partida a CR não fará nenhuma comunicação podendo desclassificar o velejador 

caso o mesmo não esteja de ciente dos termos destas Instruções de Regata e assim atrapalhe o 

programa. 

7.1 – Sinalização e Procedimentos: 

4 Minutos 

 

Sobe bandeira vermelha com 

um sinal sonoro. 

3 Minutos 

 

Desce bandeira vermelha sem 

sinal sonoro. 

2 Minutos 

 

Sobe bandeira amarela com 

sinal sonoro. 

1 Minuto 

 

Desce bandeira amarela sem 

sinal sonoro. 

Partida 

 

Sobe bandeira verde com sinal 

sonoro. 

Bandeiras Especiais: 

BANDEIRA PRETA 

 

Bandeira PRETA içada, quem estiver 

dentro da área triangular será 

DESCLASSIFICADO. Deve ser arriada 

1min. (no mínimo) antes do sinal de 

partida. 

BANDEIRA RECON 

 

As REGATAS que não PARTIRAM 

estão RETARDADAS 

 

 



 

  
 

 
 

 
 
8. Chegada 

8.1 - A linha de chegada será ilustrada conforme os diagramas no anexo 1. 

8.2 – Uma prancha validará sua chegada se a mesma estiver em condições normais de navegação. 

8.3 – Uma prancha deixando a área de competição deve manter-se afastada de pranchas em regata. 

8.4 – Quando a comissão de Regata apontar uma bandeira de cor amarela na direção da prancha, ela 

deve imediatamente deixar a área da competição. 

9. Limite de Tempo 

9.1 - Serão considerados DNF os velejadores que não chegarem ao prazo de 30 minutos após a partida. 

10. Pontuação 

10.1 - Será aplicado o Sistema de Bônus do Apêndice A.  

10.2 - Critérios do Ranking UPwind, o sistema de pontuação seguirão as regras definidas pela Flotilha. 

10.3 - Um mínimo de 01 regata deve ser completado para se construir uma série. 

10.4 - Quando de 4 a 8 regatas foram completadas, a pontuação da prancha na série será a soma de 

suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

12. Elegibilidade e Inscrições 

12.1 - A Regata será aberta a todas as classes que possuírem o número mínimo de 03 embarcações 

inscritas. 

12.2 – As inscrições serão realizadas por e-mail e/ou de forma presencial na sede do evento até as 11h 

do primeiro dia de início das Regatas. 

12.3 – Haverá taxa de inscrição no valor de R$10,00 (Dez Reais) a ser pego na secretaria do evento 

13. Isenção de Responsabilidade 

13.1 - 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 série de regatas e seus antecedentes, durante ou 

depois de completado o evento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

 
 

ANEXO I 

 

 


