
 
 

INSTRUÇÕES DE REGATA 
2018 

 119 Anos do Clube de Regatas Guanabara 
 

MONOTIPOS e OCEANOS (bico de proa) 
07 de julho SNIPE, DINGUE,  LASER 

(Std,4.7, Rd) e OPTIMIST 
08 de julho  OCEANOS 

 
1. REGRAS: 
a. A regata será governada pelas regras tais como enumeradas nas 

definições das Regras de Regata a Vela. 
b. A RRV-63.7 será alterada de forma que em caso de conflito entre o(s) 

Aviso(s) de Regata (AR) e estas Instruções de Regata (IR), prevalecem 
as Instruções de Regata. 

02. AVISO AOS COMPETIDORES: 
Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos do 
evento, no Galpão da Vela. 

03. ALTERAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE REGATA: 
Qualquer alteração nas instruções de regata será afixada no quadro do 
Galpão da Vela, antes das 11:00h do dia que entrará em vigor, exceto 
alteração na programação de regatas, que será afixada até as 19:00h do dia 
anterior ao dia em que terá efeito.  

04. SINALIZAÇÃO EM TERRA: 
a. Sinalização em terra será içada no mastro principal do evento, 

localizado no Cais do Clube 
b. Quando o galhardete RECON é içado em terra, o seu significado 

descrito na sinalização de regata RECON modificado de “1 minuto” 
para “não antes de 60 minutos”. 

05. PROGRAMA DE REGATAS: 
a. O horário programado para o sinal de atenção das regatas será 

às 13:00h no dia 07/07 para os Monotipos e às 13:00h no dia 
08/07 para os Oceanos  

b. Haverá apenas uma regata para os Oceanos e uma para os Monotipos 
c. Nenhum sinal de atenção será feito depois das 15:30h. 
d. Para os Optimist será valida a 1ª regata do dia 7, da Copa Inverno do 

ICRJ, as 14:00 h 
 

6. AREA DAS REGATAS: 
A área da regata será da Baía de Guanabara – Rio de Janeiro. 



 
 

 

 

 

07. PERCURSOS: 
 

PERCURSO MONOTIPOS 
a. Partida: nas proximidades do Morro da Viúva entre a CR e a 

boia.  
b. Contornar por BB boia inflável amarela, no través da cabeceira 

Norte da pista do Aeroporto Santos Dumont (antes de chegar na 
Praça XV); ,  

c. Montar por BE a bóia de ferro amarela de marcação do canal 
de navegação na enseada de Botafogo próximo a área do 
CRG.  

d. Chegada: Será no alinhamento da boia e o mastro do píer no 
clube,no sentido em direção do pier para a praia.  

PERCURSO OCEANOS  
a. Partida: nas proximidades do Morro da 

Viúva entre a CR e a boia. 
b. Percursos: 

1) Montar o Parcel das Feiticeiras (todas 
as boias) por BB;  

2) Contornar por BB boia inflável amarela, 
no través da cabeceira Norte da pista do Aeroporto Santos Dumont (antes 
de chegar na Praça XV 

c. Chegada: Será no alinhamento das 1a. boia verde de marcação 
do canal, entre Bombeiros e o Iate, e a CR . 

 
PERCURSO OPTIMIST 

              Será o escolhido pela CR da 1ª regata da Copa Inverno do 
ICRJ 

  
Aos oceanos, embora Bico de Proa, será permitido o uso da vela balão. 
 

08. LARGADA 
a. A regata terá as partidas conforme a regra 26, com o sinal de 

atenção da partida feito 5 (cinco) minutos antes do sinal de partida 
b.    A partida será única para todas as classes. 
c. A linha de partida será entre o mastro do barco da CR e uma marca 

na outra extremidade (boia inflável)  
d.  O barco da CR poderá manter sua posição no alinhamento de 

partida usando motor. 



 
e. A bandeira de largada será a bandeira do Clube de Regatar 

Guanabara! 
 

09.  CHEGADA: 
a. A linha de chegada será entre o mastro desfraldando uma bandeira 

de cor alaranjada no barco ou no píer (para os monotipos) da CR e 
a marca de chegada na outra extremidade. 

b. O barco da CR poderá manter sua posição no alinhamento de 
chegada usando motor. 

 
10 . LIMITES DE TEMPO: 

   O limite de tempo será de 180 minutos para todas as classes. 
 
  12. CANAL DE COMUNICAÇÃO: 

a. OCEANOS: Na regata de OCEANOS a CR fará escuta no canal 77 e 
responderá aos competidores a medida que for possível! 
Se for possível, por cortesia, será feita uma repetição da sinalização 
da largada pelo rádio! Entretanto, como estipulado nas RRV, em caso 
de duvida, a sinalização válida é a das bandeiras da CR! 
 
b. MONOTIPOS: Na regata de monotipos será vedada qualquer tipo de 
comunicação por rádio ou celulares!  

 
11 . PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO: 

a. Formulários de protestos estarão disponíveis na secretaria do evento. 
Protestos devem ser entregues no prazo de protestos especificado. 

b. O prazo de protesto será de 60 minutos após a chegada da Comissão 
de Regata na Sede da regata. 

c. Avisos aos competidores serão afixados até 10 minutos depois de 
encerrado o prazo de protesto, a fim de informá-los dos horários e 
locais das audiências nas quais serão partes ou citados como 
testemunhas. 

12. MEDIDAS DE SEGURANÇA: 
Um barco que se retira da regata deve notificar a Comissão de Regata, tão 
logo seja possível. 

13. PREMIAÇÃO: 

a. Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados de cada classe ou 
categoria 

b. Nos Oceanos, premiação por barco. 
c. A cerimônia de premiação será na sede do Clube de Regatas 

Guanabara, na terça feira dia 11 de julho de 2017, às 18:30. 



 
d. Camisetas comemorativas serão distribuídas aos tripulantes dos barcos 

participantes na festa de premiação. 

14. 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 série de regatas, seus antecedentes, durante ou depois 
de completada. 

15.  TÁBUA DE MARÉ 

Sab 7/7  04:19  0,6  Dom 8/7   05:11 0,4 
              09:11 0,9         11:17 1,0 
              16:47     0,4         17:49 0,4 
              22:17 0,9         23:36 0,9 


