
 

 

 

 

 

REGATA DE ANIVERSÁRIO DA FLOTILHA VENTANIA 

CLASSE DINGUE – PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO 

13 de agosto de 2011 
 

Organização: Praia Clube São Francisco e Flotilha Ventania 

Patrocínio: Higiene Disque, RF Leasing, HMSC, Mister Bife, Nikiti e Focus Brindes. 

 

INSTRUÇÕES DE REGATA 

 

1. Regras A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de 

Regatas a Vela da ISAF (2009/2012). 

2. Elegibilidade e Inscrições 

2.1  A regata será aberta a todos o veleiros da Classe Dingue 
2.2 A inscrição é obrigatória, devendo constar a categoria e as demais informações de praxe 

(nome do barco e tripulação, numeral e clube filiado). Os barcos e competidores elegíveis 

deverão se inscrever na Secretaria Náutica do PCSF até às 12:30 horas do dia 13 de Agosto de 

2011, pessoalmente ou enviando-o via e-mail (nautica@pcsf.org.br) / fax 2711-6295 r. 253. 

 
3. Avisos aos Competidores  Avisos aos competidores serão afixados no Quadro Oficial de Avisos 

do evento, localizado na Secretaria Náutica do PCSF.   

4. Alteração nas Instruções de Regata Qualquer alteração nas instruções de regata será afixada 
no quadro de aviso, antes das 11:00 horas do dia da regata, exceto alterações na programação 
de regata, que será afixada até as 19:00 horas do dia anterior a regata.    
 

5. Programa de Regatas 
 
5.1 Uma regata às 13:00h do dia 13 de agosto de 2011. 
5.2 Será disputada um regata para todas as categorias. 
5.3 Não será dado nenhum sinal de atenção após as 16:30h. 
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6 Bandeiras de Grupo Bandeira branca com emblema da classe Dingue em azul. 
 
7. Área de Regata A regata será realizada na Enseada de Jurujuba. 
 
8. Percurso “Percurso dos Clubes” – Diagrama em anexo. 

 - Largada entre a Torre de Comissão de Regatas do PCSF e bóia encarnada. 
- Montar bóia inflável nas proximidades do JIC por boreste. 
- Montar bóia inflável nas proximidades do ICB/RYC por boreste. 
- Montar bóia inflável nas proximidades do CNC por bombordo. 
- Montar bóia inflável (encarnada) nas proximidades do PCSF por bombordo. 
- Montar bóia inflável nas proximidades do JIC por boreste. 
- Montar bóia inflável nas proximidades do ICB/RYC por boreste. 
- Montar bóia inflável nas proximidades do CNC por bombordo. 
- Chegada entre a Torre de Comissão de Regatas do PCSF e bóia encarnada. 
 
9. Marcas 
 
9.1 As marcas de percurso serão três (3) bóias infláveis e a Bóia inflável encarnada 

9.2 As marcas de partida e de chagada serão o mastro da torre de Comissão de Regata do PCSF 

com uma bandeira, de cor laranja com as letras CR e Bóia inflável encarnada. 

 
10. Partida 
 
10.1 A regata terá as partidas conforme a regra 26, com sinal de atenção dado 5 (cinco) minutos 

antes do sinal de partida. 

10.2 A linha de partida será entre o mastro desfraldando bandeira de cor alaranjada, com as 

letras CR, na Torre de Comissão de Regata do PCSF na extremidade de boreste e a marca de 

partida posicionada na extremidade de bombordo. 

10.3 Um barco que partir depois de decorridos 5 (cinco) minutos após o sinal de partida será 
considerado como não tendo partido – DNS. Isto muda a regra A4.1. 

10.4 Será dada uma partida para todos os competidores. 

 

11. Mudanças no Percurso Para mudar a posição da próxima perna do percurso, a Comissão de 
Regata poderá fundear uma nova marca (ou mover a linha de chegada) e remover a marca 
original tão logo quanto possível. Quando em uma subseqüente mudança de percurso uma nova 
marca é substituída, a marca original poderá ser usada.   

 

12. Chegada A linha de chegada será entre o mastro desfraldando uma bandeira de cor 

alaranjada, com as letras CR, na torre de Comissão de Regata do PCSF na extremidade de 

bombordo e a marca de chegada posicionada na extremidade de boreste. 

 



 

 

13. Limite de Tempo O limite de tempo para o primeiro chegar será de 2:00 (duas horas) . Se 

nenhum barco cruzar a linha de chegada no seu limite de tempo, a regata será anulada. 

 

14. Protestos e Pedidos de Reparação  

14.1 Formulários de protestos estarão disponíveis na secretaria Náutica do PCSF. Protestos 

devem ser entregues no prazo de protestos especificado.  

14.2 O prazo de protesto será de 30 minutos após a chegada da Comissão de Regata no PCSF.  

14.3 Avisos aos competidores serão afixados até 10 minutos depois de encerrado o prazo de 

protesto, a fim de informá-los do local e data das audiências nas quais serão parte ou citados 

como testemunhas. 

14.3 O valor estabelecido para cada protesto é de R$ 100,00. 

15. Medidas de Segurança Um barco que se retira da regata deve notificar a Comissão de 
Regata, tão logo seja possível. 
 
16. Categorias Os barcos serão classificados de acordo com as seguintes categorias: 
 
a) Solitário; 
b) Juvenil (Timoneiros com até 16 anos); 
c) Sênior (Timoneiros de 17 a 50 anos); 
d) Máster (Timoneiros com mais de 51 anos); 
e) 1.5 (Duplas com mais de 150 kg). 
 
17. Premiação 
 
17.1 Serão premiados os 3 primeiros colocados das categorias do item 15. 
17.2 A confraternização e cerimônia de premiação ocorrerão no dia 13 de agosto de 2011, após 
a regata, na Churrasqueira da Náutica do PCSF. 
17.3 A distribuição de camisetas será feita durante a confraternização. 
 
18. Entrada no Clube. 
 
18.1 Os competidores poderão ingressar no clube para a cerimônia de premiação. 
18.2 A entrada por terra poderá ser feita informando na portaria do PCSF o ingresso na 
cerimônia de premiação da Regata de Aniversário da Flotilha Ventania. 
18.3 Os competidores que desejarem fazer o ingresso por mar poderá atraca seus barcos os 
botes no cais. 
18.4 Competidores de outras cidades que desejarem ingressar com seus barcos por terra 
deverão informar com antecedência a Secretaria Náutica do PCSF (náutica@pcsf.org.br) 
 
19. 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, 
durante ou depois de completado o evento. 
 



 

 

 
 
 
 
20. Tábua de Marés Sábado, 13 de agosto de 2011. 
 
Hora                Altura 
09:02                 0,0 
14:34                 1,2 
21:26                 0,3 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO 
ESTRADA FRÓES, 700 – SÃO FRANCISCO 
TEL: (21) 2711-6295 
E-MAIL: nautica@pcsf.org.br 
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ANEXO 1 –DIAGRAMA: “PERCURSO DOS CLUBES” 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 


