
 
INSTRUÇÕES DA XXXII REGATA LUAR DE PAQUETÁ 

01 - REGRAS: 
A Regata será governada pelas Regras como definido nas Regras Internacionais de Regatas à Vela da 
ISAF (International Sailing Federation) 2009/2012. 
02 - AVISO AOS COMPETIDORES E INSCRIÇÕES: 
Avisos aos competidores serão anunciados através dos grupos: altomar@yahoogrupos.com.br, flotilha-

guanabara@googlegroups.com, vela-rj@googlegroups.com, navclub@googlegroups.com, 
altomar@googlegroups.com, abvo@yahoogrupos.com.br, animaresdamarina@yahoogrupos.com.br, 

amigosdomar@yahoogrupos.com.br e, no dia da regata, no CANAL 77.  
02.1 – As inscrições para a regata deverão ser feitas no dia do evento, com a apresentação da 

embarcação perante a CR (que na largada será feita pela embarcação ZEE, uma lancha Alternativa AZUL 
e BRANCA). Para a participação do evento será obrigatória a aquisição da camisa no valor de R$ 20,00, a 
ser adquirida no Paquetá Iate Clube. 
03 - ALTERAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE REGATA: 
03. 1 - Qualquer alteração nas instruções de regata serão enviadas até às 11:00, por meio dos mailing 

previstos no item 02 e durante o evento no CANAL 77. As inscrições para a regata deverão ser feitas no 
dia do evento, com a apresentação da embarcação perante a CR (que na largada será feita pela 
embarcação ZEE, uma lancha Alternativa AZUL e BRANCA).  
03. 2: Em face do regime de ventos de agosto, pedimos a gentileza de que todos permaneçam atentos aos 
comunicados da CR (Canal 77), em face de possíveis alterações do percurso da regata e remoto 
cancelamento, com consequente ida  (motorando) direto para o Paquetá Iate Clube, para a grande festa e 
pernoite.  
4 - PROGRAMA DA REGATA: 

4.1 - LARGADA: Será às 13:00 do dia 17/08 (sábado), nas proximidades da saída da Marina da Glória na 

2ª Boia Cardinal, após o Aeroporto Santos Dumont com alinhamento na CR (Lancha ZEE). A largada será 
dada com um apito curto às 12:55 (atenção) e outro longo às 13:00 (largada). 

Todos os barcos largarão após o sinal sonoro longo às 13:00, salvo disposição em contrário. 
4.1.2 - A largada será dada após o sinal sonoro longo, e não será confirmada pelo rádio. 
4.1.3 - O barco que cruzar a linha de partida antes do sinal sonoro deverá retornar por fora da linha de 

partida e realizar nova partida, caso não o faça, perderá 10 posições. 
4.2 - CHEGADA: Entre a Ilha dos lobos a CR na Ilha de Paquetá, o término oficial da regata será às 17:30. 
Deverá ser evitada a navegação noturna. 
4. 3 - FUNDEIO: Haverá apoio para a embarcações que fizerem o uso do ferro, pedimos especial cuidado 

no fundeio e com o movimento das barcas que fazem o trajeto para Paquetá. 
05 – CLASSES 

 

CLASSE A:  ≥ 35’; 

CLASSE B: ≥ 30’ ≤ 34,9’; 

CLASSE C: ≥ 25 ≤ 29,9 pés; 

CLASSE D: ≥ 21 ≤  24,9 pés; 

CLASSE E: ≤ 21,9; 

CLASSE F: Multicascos 

 
06 – FESTA  DA CHEGADA (17/08) E CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO (18/08) 
06.1 - Será entregue uma medalha por embarcação, para os três primeiros colocados de cada classe, Fita 
Azul (primeiro lugar geral) e a lanterninha para o penúltimo lugar. 
06.2 - A premiação será realizada na Marina da Glória no dia 18/08 às 15:00. Haverá um espaço destinado 
para o fundeio das embarcações, teremos música ao vivo, bebidas e petiscos. A Marina da Glória 
disponibilizará uma embarcação para fazer o translado dos barcos fundeados no dia do evento. 
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06.3 – No dia 17/08 (sábado), como de costume, haverá uma grande confraternização no Paquetá Iate 
Clube e a Festa de São Roque (padroeiro da Ilha de Paquetá), com direito a trenzinho e tudo para a 
quermesse na igreja. Convidamos a todos para pernoitarem em Paquetá, em pousadas ou em suas 
embarcações e recomendamos que as refeições sejam feitas no restaurante do clube, aclamado pelo 
sócios e premiado como a melhor cozinha dos restaurantes da nossa Baía da Guanabara. Prestigiem o 
PIC. 
07 - LIMITES DE TEMPO 
Os barcos que não chegarem até às 17:30 serão considerados DNF. 
08 - PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO 
08.1. Os protestos devem ser por escrito de próprio punho no prazo de 60’ após a chegada. 
08.2.  Haverá uma taxa para protestos no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).  
08.3. Em caso de protesto, os Comandantes devem ter pelo menos um Comandante adversário na regata 
que ateste que o percurso foi cumprido. A palavra do Comandante será soberana não cabendo 
contestação. 
09 - TÁBUA DE MARÉ (ILHA FISCAL) 

 

SÁB 17/08/2013  
00:47  0.8 
06:04  0.2 
13:54  1.1 
19:00  0.4 

DOM 18/08/2013  
01:00  1.0 
07:02  0.1 
14:15  1.2 
19:53  0.4 

 
10 - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir. A 
ORGANIZAÇÃO se exime de qualquer responsabilidade por danos materiais ou pessoais relacionados 
diretamente ou indiretamente com o evento. É responsabilidade de cada comandante de embarcação o 
cumprimento das normas e do RIPEAM. 
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