
INSTRUÇÕES DE REGATA 
CAMPEONATO POR EQUIPES LUIZ CABELEIRA 

 
31/08/2019 – 01/09/2019 

LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
Autoridade Organizadora: Clube dos Caiçaras (CC) 

 
01 - REGRAS: 
1.1 A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das Regras de 
Regata a Vela. Será aplicado o apêndice D 
1.2 As regatas serão arbitradas de acordo com a regra D2. 
1.3 O uso do auxiliar de flutuação é obrigatório durante todo o momento em que o velejador 
esteja na água. 
 
02 - AVISO AOS COMPETIDORES: 
Avisos aos competidores serão afixados no Quadro Oficial de Avisos do evento, localizado em 
frente a secretaria náutica. 
 
03 - ALTERAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE REGATA: 
Alteração nas instruções de regata feitas em terra serão afixadas no Quadro Oficial de Avisos. 
Alterações nas Instruções de Regata, incluindo no formato da competição, poderão ser feitas 
oralmente na água, depois de levantada a bandeira Lima.  
 
04 - SINALIZAÇÃO EM TERRA: 
4.1 Sinalização em terra será içada no mastro principal do evento, localizado nas proximidades 

da rampa. 
4.2 Quando o galhardete RECON é içado em terra, o seu significado descrito na sinalização de 
regata RECON é modificado de “1 minuto” para  “não antes de 15 minutos”. 
 
5 – PROGRAMA DE REGATAS: 
5.1    sábado, 31/08 

10:00 Reunião de Velejadores 
11:00 Início das Regatas 
18:00    Análise das regatas com técnicos e árbitros  
 
domingo, 20/07 
10:00 Reunião de Velejadores 
11:00 Início das Regatas 
18:00  Entrega de Prêmios 

 
6 – PROCEDIMENTO DE PARTIDA 
A Regra 26 é alterada da seguinte forma: 
 
Atenção  Bandeira da classe (um sinal)   3 minutos 
Preparação  Bandeira Papa (um sinal)    2 minutos 
Um minuto  Papa arriada (um sinal)    1 minuto 
Partida  Bandeira da classe arriada (um sinal)  0 
  
Sempre que possível a CR dará partidas sequenciais. Neste caso, a bandeira da classe não será 
arriada no momento da partida. 



 
7 - PERCURSOS: 
O diagrama no anexo 1 mostram o percurso, incluindo os ângulos aproximados entre pernas, a 
sequência em que as marcas devem ser passadas e o lado em que devem ser deixadas. O 
tempo alvo para completar o percurso é de 7 minutos. 
 
8 – FORMATO DA COMPETIÇÃO: 
Conforme anexo 2. O Arbitro Geral poderá alterar o formato da competição a qualquer 
momento, incluindo excluindo ou alterando algumas fases. 
 
9 - MARCAS: 
9.1 Marcas de percurso serão boias amarelas. 
9.2 As marcas de partida e chegada serão o barco da Comissão de Regata e uma boia de cor 

encarnada na outra extremidade. 
 
10 - PARTIDA: 
10.1 A linha de partida será entre o mastro desfraldando bandeiras de cor alaranjada sobre o 

barco da CR e a marca de partida. 
10.2 A ordem de largada será exposta na popa da CR antes do sinal de atenção. Os barcos para 

as quais o sinal de atenção ainda não foi dado devem deixar livre a área de partida. 
10.3 Um barco que partir depois de decorridos 2 minutos após seu do sinal de partida será 

considerado como não tendo partido - DNS. Isto muda a regra A4. 
 
 
11 - MUDANÇA DA PRÓXIMA PERNA DO PERCURSO: 
A CR poderá fazer pequenos ajustes no percurso sem nenhuma sinalização. Isto altera a regra 
33. 
 
12 - CHEGADA: 
A linha de chegada será entre o mastro desfraldando uma bandeira de cor alaranjada da CR e 

a marca de chegada na outra extremidade. 
 
13 - LIMITES DE TEMPO: 
13.1 O limite de tempo será de 15 minutos. 
13.2 Serão considerados DNF os barcos que não chegarem no prazo de 3 minutos após a 

chegada do primeiro colocado. Isto modifica as regras 35 e A4. 
 
14 - PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO: 
14.1 A regra D2.2 será aplicadas em todas as regatas. Demais protestos ou pedidos de 

reparação a respeito de regras não listadas na regra D2.2 deverão ser apresentados 
verbalmente na primeira oportunidade razoável após a chegada. Estes protestos, na 
medida do possível, serão julgado na água. Caso seja necessário ser julgados em terra, o 
horário e local do protesto estará postado no quadro oficial de avisos 15 minutos após a 
última regata do dia. 

 
15 - PONTUAÇÃO: 
De acordo com o Apêndice D 
 
 
 



 
16 - BARCOS OFICIAIS: 
Os barcos oficiais serão identificados da seguinte maneira: 

Barcos da CR  –           bandeira laranja com "CR" escrito em azul. 
Barcos dos Umpires – bandeira amarela com "JURY" escrito em preto. 
 

17 - BARCOS DE APOIO: 
Chefes de equipe, treinadores e pessoal de apoio não poderão navegar na área de regata, após 
o sinal de preparação para a primeira classe a partir, até que todos os barcos tenham chegado 
ou a Comissão de Regata tenha sinalizado retardamento, chamada geral ou anulação. 
 
18 - PREMIAÇÃO: 
18.1 Serão premiadas as três primeiras equipes. 
 
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 série de regatas, seus 
antecedentes, durante ou depois de completada.  
 
 
ANEXO 1 - PERCURSO 
 

 
 
 
ANEXO 2 – FORMATO 
 
1ª  Fase: 
As Equipes se enfrentarão num round-robin conforme tabela publicada no quadro de 
avisos 
2ª  Fase: 
Os dois primeiros de cada grupo no round-robin estão classificados para a semi-final. O 
primeiro colocado do grupo 1 enfrentará o segundo colocado do grupo 2 e vice versa.  
3ª Fase - Final 
Os vencedores da semifinal se enfrentarão para disputar o primeiro e segundo lugares, 
enquanto os perdedores se enfrentarão na disputa do 3º e 4º lugares. 
 



O número de vitórias necessárias para um time ser declarado vencedor nas 2ª e 3ª  fases 
será definido pelo árbitro chefe, antes da largada da primeira regata da fase. 


