
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO DE REGATA 



 

CAMPEONATO ESTADUAL 2021 

Rio de Janeiro, RJ 

ORGANIZAÇÃO 

CLUBE NAVAL DEPARTAMENTO ESPORTIVO 

 

APOIO TÉCNICO: 

 

 

 

SIMBOLOGIA E ABREVIATURAS UTILIZADAS NESTE AVISO: 
RRV – Regras de Regatas a Vela 
CR – Comissão de Regata 
CP – Comissão de Protesto 
DP – Significa uma regra para a qual a penalização fica a critério da Comissão 
de Protestos. 
NP – Significa que uma infração a esta regra não será razão para protesto por 
barco. 
SP – Significa penalização padrão ou discricionária. 

 
[DP] A penalidade para a infração desta regra ficará a critério da CP e poderá 
ser menor que uma desclassificação. 
[NP] Uma infração a esta regra não será razão para protesto ou pedido de 
reparação por barco. 
[SP] Uma penalização padrão pode ser aplicada pela Comissão de Regatas e/ou 
Comitê Técnico, sem audiência. Uma penalidade discricionária pode ser aplicada 
pela Comissão de Protestos advinda de outro barco com audiência. Isto altera 
as RRV 63.1 e A5. 



 
 
1. REGRAS 
1.1 O campeonato será regido pelas “Regras” conforme definidas nas Regras de Regatas a Vela da World 
Sailing 2021/2024 (RRV). 
1.2 As primeiras 3 sentenças da RRV 61.1(a) são alteradas para: “Um barco com intenção de protestar, 
deve informar ao outro barco na primeira oportunidade razoável. Quando o protesto for sobre um incidente, 
na área de regata, no qual esteve envolvido ou presenciou, deverá bradar ‘Protesto!’. Deverá também 
informar à Comissão de regatas, na linha de chegada, imediatamente após chegar, quais os barcos 
protestados conforme a IR 18.1 ou assim que possível após ter se retirado da regata”. 
1.3 Em todas as regras governando este campeonato, “atleta”, “competidor” e “velejador” significam uma 
pessoa competindo neste evento. Os termos “barco de apoio” ou “embarcação de apoio” se referem à todas 
as pessoas nele embarcadas que se enquadrem como “pessoa de apoio” conforme definido nas RRV“ 
1.4 Em caso de conflito entre o Aviso de Regata (AR) e estas Instruções de Regata (IR), prevalecem as 
Instruções de Regata. Isto altera a RRV 63.7.  
1.5 O APÊNDICE P da RRV 2021 - 2024 será aplicado. 
1.6 O APÊNDICE T da RRV 2021-2024 será aplicado. 
1.7 Sinalização em terra será içada no mastro em frente a garagem náutica, 
1.8 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 30 minutos”. 
1.9 [NP] Todos os barcos da categoria estreante, deverão portar um objeto verde(bandeira, fita, etc), na 
esteira da retranca. 
 
 

3 COMUNICAÇÃO COM COMPETIDORES 
3.1 O Quadro Oficial de Avisos será o Quadro virtual de Aviso no Grupo de WhatsApp do Evento. Inclusive 
os horários de publicação considerados serão os da publicação no Quadro Virtual de Aviso. Porém, todos 
os avisos lá publicados poderão ser publicados também no quadro físico em terra, localizado na entrada 
da garagem de barcos. 
3.2 Os velejadores deverão através do link que foi disponíbilizado aos capitães de flotilha, se cadastrar no 
grupo de whatsapp da regata, porém e de responsabilidade de cada velejador a confirmação da inclusão 
no referido grupo. 
 

4 ALTERAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE REGATA 
4.1 Qualquer alteração das Instruções de Regata, poderá ser publicada até 2 horas antes do horário 
previsto para largada da 1ª regata do dia, no qual entrará em efeito, exceto alteração na programação, que 
deverá ser publicada até às 19h do dia anterior. 
 

5 CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO  
5.1 [NP] [NP] Para confirmar sua inscrição, o velejador, ou um responsável, deverá observar no whatsapp 
do campeonato a conclusão da mesma, ou comparecer à secretaria do campeonato, portando os seguintes 
documentos, até as 12hs do dia 09/10/21. 
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida, impressa e com o termo de autorização assinado pelo 
responsável. 
b) Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição; 
c) Comprovar estar em dia com suas respectivas federação e coordenação estaduais. 
d) O Estadual de Equipes não haverá taxa de inscrição. Todos os velejadores participantes desse evento 
terão somente que estar com a FEVERJ e CEOPT pagas. O prazo limite de inscrição conta no programa 
desta. 
5.2 De acordo com o item 2 (Propoganda) do AR, os competidores deverão colocar adesivos em suas 
embarcações, de um dos patrocinadores do Campeonato, a ser entregue pela organização do evento. 
 
6 PROGRAMA DE REGATAS 
6.1 Estão programadas até 10 regatas para os veteranos e até 8 regatas para os estreantes. 
6.2 Até 3 regatas para os veteranos e 2 para os estreantes poderão ser realizadas por dia. 
6.3 O início das regatas está previsto para as 13h; 
6.4 Não será dado nenhum sinal de atenção após às 16h40min. do dia 16/10; 
6.5. PROGRAMAÇÃO:  

DATA HORÁRIO EVENTO 

09/10 13hs Regata 



10/10 13hs Regata 

10/10 18hs Prazo de inscrição de equipes 

12/10 10hs Estadual de Equipes 

15/10 13hs Regata 

15/10 16:30hs Entrega de prêmios 76ª Regata da Escola Naval  

16/10 11hs Assembleia CEOPT 

16/10 13hs Regata 

16/10 18hs Entrega de prêmios 

17/10  
Somente será utilizado para VALIDAR o evento de 
flotilhas e/ou equipes. 

 

6.6 A primeira regata do dia 10/10 o resultado será computado para “76 Regata da Escola Naval”. 

 6.6.1 A premiação da “ 76 Regata da Escola Naval” será realizada no dia 15/10 após as regatas, 
haverá sorteio de uma vela Quantum Sails entre todos que tiverem cruzado a linha de chegada da referida 
regata.  
 
 

7. BANDEIRAS DE CLASSE 
Veterano: Símbolo da classe em fundo branco  
Estreante - Bandeira verde. 
 

8. ÁREA DE REGATAS E PERCURSO 
8.1 [NP] A área da regata será na raia da Lagoa Rodrigo de Freitas – Rio de Janeiro. 
8.2 [NP] Serão utilizados os percursos constantes nas regras da CEOPT. O Anexo-1 traz um esboço dos 
mesmos. 
 

9. MARCAS 
9.1 As marcas de percurso serão bóias cilíndricas de cor alaranjada. 
9.2 Marca de alteração será bóia cilíndrica de cor amarela. 
9.3 As marcas de partida serão duas embarcações com a bandeira CR laranja 
9.4 A chegada será o barco da CR e uma bóia inflável cilíndrica de cor amarela na outra extremidade. 
 

10. PARTIDA 
10.1 A menos que indicado no quadro de avisos na embarcação da CR em cada regata os veteranos 
largarão antes dos estreantes preferencialmente. 
10.2 A linha de partida será entre o mastro da embarcação da CR, e outra embarcação, ambas mostrando 
uma bandeira CR laranja. 
10.3 [NP][DP] Após iniciado o procedimento de partida para uma categoria, (veterano ou estreante), os 
barcos da outra categoria devem se manter afastados, a sotavento, da linha de partida, até que a flotilha 
anterior a sua, tenha partido. 
10.4 Um barco que não parta até decorridos 4 minutos do seu tiro de partida será considerado DNS, isso 
altera RRV A4 e A5.  
10.5 Para alertar aos competidores que uma regata irá começar brevemente, a CR irá mostrar a bandeira 
Laranja, acompanhada de um sinal sonoro, por pelo menos 2 minutos antes do sinal de atenção para a 
primeira flotilha a partir. 
 

11. ALTERAÇÃO DO PERCURSO 
11.1 Para alterar a próxima perna do percurso, a CR poderá posicionar uma marca de alteração, ou mover 
a linha de chegada, ou mover o gate de sotavento e remover a marca original assim que possível. Em uma 
alteração subsequente, quando uma marca de alteração for substituída, ela o será por uma marca original. 
 

12. CHEGADA 
12.1 A linha de chegada será entre o mastro da CR expondo bandeira laranja, e uma bóia cilíndrica amarela. 
12.2 A CR poderá manter sua posição na linha de chegada, com auxilio do motor. 
 
13. SISTEMA DE PENALIDADES 
13.1 O Apêndice-P das RRV será aplicado, excluindo-se a RRV P2.3 e alterando-se a RRV P2.2 para que 
se aplique a todas as infrações posteriores à primeira. 
 



 

14. LIMITES DE TEMPO E TEMPO OBJETIVO 
14.1 [NP] O Tempo objetivo e Limites de tempo serão como se segue:  

TEMPO LIMITE LIMITE 1ª MARCA TEMPO OBJETIVO 

90 minutos 30 minutos 50 minutos 

14.2 Os barcos que não chegarem dentro de 15 minutos após a chegada do 1º colocado serão 
considerados DNF, sem audiência. Isto altera a RRV 35, A4 e A5. 
14.3 Se nenhum barco contornar a 1ª barca dentro do tempo limite para a 1ª marca, a regata será anulada. 
 

15 PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO 

15.1 Formulários para protestos estão disponíveis na secretaria do evento. Protestos e Pedidos de Reparação 
deverão ser entregues, até 60 minutos após a chegada do último barco na última regata do dia, ou após a 
CR sinalizar que não haverá mais regatas no dia, o que for mais tarde.   
15.2  O mesmo prazo se aplica para protestos da CR, ou CP sobre incidentes observados na área de 
regatas e para pedidos de reparação. Isto altera RRV 61.3 e 62.2. 
15.3  Avisos de protestos serão publicados em até 20 minutos após o fim do prazo para entrega, 
informando local e horário da audiência e partes envolvidas. 
15.4  Nenhuma audiência de protestos será iniciada após às 20:00h 
15.5  No último dia de regatas, pedidos de reparação, ou reabertura de protesto, baseados em uma decisão 
da CP, deverão ser entregues: a) dentro do prazo de protestos, para uma decisão informada nos dias 
anteriores, ou b) até 30 minutos após a decisão ter sido informada naquele dia. Isto altera RRV 62.2. 
15.6  Avisos de Protestos da CR, e CP serão publicados para informar os barcos, de acordo com a RRV 
61.1(b) 
15.7  Será publicada uma lista com os barcos que, foram penalizados por infringir a RRV 42. 
15.8  Será Aplicado o APÊNDICE T da RRV-WS 2021-2024. 
 

16 PONTUAÇÃO 
16.1 Quando até 4 (quatro) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma 
de suas pontuações em cada regata. 
16.2 Quando 5 (cinco) ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 
suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 
16.3 Quatro (4) regatas são requeridas para validar o evento.  
 

18 VISTORIA DE EQUIPAMENTO 
18.1 [NP][DP][SP] Um barco e todo seu equipamento poderá ser verificado a qualquer momento durante o 
campeonato e deverá estar em conformidade com as regras da classe e estas IR. 
18.2 [SP] Caso constatado um ou mais itens, desconforme com a regra, o velejador será punido com 5 
pontos na regata imediatamente anterior  
 

19 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
19.1 [DP] Não será permitida a substituição de equipamentos sem autorização prévia da CR. A solicitação 
de substituição, deverá ser feita o mais breve possível, através de formulário próprio, entregue na Secretaria 
do evento. Caso a substituição ocorra na água, a solicitação deve ser entregue dentro do prazo de 
protestos. 
 

20 BARCOS OFICIAIS 
20.1 Os barcos oficiais serão identificados conforme abaixo e devem obrigatoriamente manter a bandeira 
desfraldada: 
20.1.1 Embarcações da CR terão uma bandeira laranja ou amarela com RC ou CR; 
20.1.2 Embarcações da CP terão uma bandeira branca JURY;  
 
 

22 LIXO 
22.1 [DP][NP] Lixo poderá ser descartado nas embarcações de apoio, da CR. 
 

23 PREMIAÇÃO 
23.1 [NP] [DP] Prêmios serão outorgados para veteranos e estreantes, conforme abaixo: 

Categoria Masculino Feminino 

GERAL 1º ao 5º 

Juvenil 1º ao 3º 1º ao 3º 

Infantil 1º ao 3º 1º ao 3º 

Mirim 1º ao 3º 1º ao 3º 



23.2 Serão premiados os velejadores das 3 equipes melhor classificadas no torneio de equipes: 
23.4 A Cerimônia de Premiação será as 18hs regatas do dia 16/10/2021. 
 

24 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco e responsabilidade. Considere a regra 4, Decisão 
de Competir. As autoridades organizadoras, instituições, organizações e indivíduos envolvidos com a 
organização das regatas, não aceitará qualquer responsabilidade por perdas e danos materiais, físicos ou 
morte, que possam ocorrer a pessoas ou propriedades relacionadas diretamente com a série de regatas, 
tanto em terra quanto a bordo, como consequência da participação no evento. 



Anexo 1 

 
 

DESCRIÇÃO DOS PERCURSOS 
 
 

Percurso 1 

Triangular Invertido (Reduzido) 

Partida – 1 – 3 – 2 –Chegada 

Percurso 2 

Triangular Invertido (Olímpico) 

Partida – 1 –3 – 2 – 1– 2 – Chegada 

Chegada 
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Largada 
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Percurso 3 

 

 

 

 


