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Aviso de Regata 

“10ª Regata Preben Schmidt” 
“Regata de Veleiros Clássicos & Desfile” 

19 de Dezembro de 2009 
 
REGRAS: 

a) Regras Internacionais de Regata a Vela da I.S.A.F. (Internacional Sailing 

Federation)                     2005/2008; 

b) Determinações da F.B.V.M. e F.E.V.E.R.J.; 

c) As Instruções de Regata; incluindo as alterações feitas pela Comissão de Regata  

 
CLASSES: 

Clássicos: Barcos à vela, de oceano de quilha fixa ou móvel e embarcações clássicas. 

 

Bico de Proa: 

Categorias: 

 A- Até 23,9 pés - Azul       

 B - De 24 pés até 29,9 pés - Rosa 

     C – De 30 pés até 33,9 pés - Verde  

 D – De 34 pés até 38,9 pés - Amarelo 

 E - De 39 pés até 44,9 pés - Branco     

 F - Mais de 45 pés - Preto 

 

Classes especialmente convidadas: Veleiros RC; Carioca; Guanabara; Soling; Hagen 

Sharpie; Sharpie 12M; Escaler; MV25, disputarão dentro da classe bico de proa, não 

haverá premiação por classe. 

 
ELEGIBILIDADE: 

Serão considerados elegíveis todos os veleiros que possuírem a bordo certificados de 

Bom Humor, Espírito Esportivo e Natalino. 

Poderá ser  obrigatória a fixação no casco (25% da proa) das embarcações o logotipo 

do patrocinador que será fornecido na secretaria do RYC ou na CR. 

 
INSCRIÇÕES: 

As inscrições poderão ser feitas na secretaria do RYC, por fax (2610 5811), ou por e-

mail (ryc@ar.microlink.com.br) até dia 13/12/09 por R$15,00 e até o dia do evento, 

por R$20,00, a inscrição será confirmada após o envio de comprovante de depósito ou 

pagamento no ato. Cada tripulante terá direito a camisa e pulseira do evento para 

participação na feijoada no clube após a regata. 
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PERCURSO PARA TODAS AS CLASSES:  

Será anunciado pela C.R. no Tiro de Atenção através de quadro de avisos e Rádio VHF 

canal 68. 
 

Galhardete 1: Largada em frente ao Rio Yacht Club; Montagem da Ilha da Mãe  (BE) ; 

Montagem da Ilha do Pai (BE); Chegada entre Ponte do RYC e bóia (BE). 
 

Galhardete 2: Largada em frente ao RYC; Montagem da Ilha do Pai (BB); Chegada 

entre Ponte do RYC e Bóia (BE). 
 

Galhardete 3: Largada em frente ao RYC; Montagem da Ilha Rasa (BB); Chegada entre 

Ponte do RYC e Bóia (BE). 
 

Galhardete 4: Largada em frente ao RYC; Montagem do Parcel das Feiticeiras (BB); 

Montagem da Bóia de Canal nas proximidades da Ilha da Lage (BB); Chegada entre 

Ponte do RYC e Bóia (BE). 
 

Após a largada não haverá alterações de percurso 

 
PERCURSO PARA VELEIROS RC 

O percurso para Veleiros RC será montado em frente ao RYC. 

 
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

11:00 h Largada para todas as classes; 

Após a largada dos barcos de oceano será montada a raia para os RC em frente a 

ponte do     RYC; 
 

17:00h Feijoada no RYC e Premiação, só participarão as pessoas que estiverem 

usando a pulseira e a camiseta do evento. 
 

18:00 h Tempo limite para chegada ao R.Y.C., estarão autorizados a ligar o motor os 

veleiros que não conseguirem cumprir o tempo limite, pois a feijoada estará 

começando ... A premiação será em seguida. 

 
LARGADA 

As largadas obedecerão ao descrito a seguir, de acordo com as regras 26(2). Os 

tempos devem ser contados a partir do sinal visual, a falha de um sinal sonoro não 

deve ser considerada: 
 

Significado  Sinal Visual   Sinal Sonoro     Tempo para a 

largada 

Atenção minutos Içada a bandeira Branca 1 sinal sonoro  05 

Preparação minutos Içada a bandeira azul 1 sinal sonoro  04 

   Arriada a bandeira azul sem sinal sonoro        01 

Largada  Içada a bandeira vermelha 1 sinal sonoro  00 

 
Um barco não largará quando já tiverem decorrido 5 (cinco) minutos do sinal sonoro 

de largada 
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SINAIS EM TERRA: 

Sinais em terra serão expostos no mastro principal do clube. 

A bandeira “B”  içada som um sinal sonoro de apito significa: “o prazo de 1 hora para 

apresentação de protestos começou”. Quando arriada, significa: “o prazo de 

apresentação de protestos encerrou”. 
 

A bandeira de retardamento (Recon) com sinais sonoros, significa que, a regata está 

retardada. O sinal de atenção não será dado antes de 1 hora após a bandeira Recon 

ter sido arriada, com um sinal sonoro. 

 

PROTESTOS: 

Protestos serão apresentados por escrito, em formulários disponíveis na secretaria 

do evento e lá entregues no prazo de 1 hora após a chegada da CR em terra. Será 

cobrada uma taxa de R$1.000,00 por protesto. Os protestos serão julgados pela 

comissão de protestos em data a ser marcada. 

 

PREMIAÇÃO: 

Serão premiados os três primeiros lugares de cada categoria.  

A cerimônia de premiação será realizada no mesmo dia, 19 de dezembro, durante a 

feijoada. 

 
RESPONSABILIDADE: 

A decisão de participar ou não da “10ªRegata Preben Schmidt” será de exclusiva 

responsabilidade dos participantes. O Rio Yacht Club, bem como as demais partes 

envolvidas na organização da Regata, não assumem qualquer responsabilidade por 

qualquer lesão (inclusive a morte) ou avarias, danos ou extravios materiais ou pessoas, 

ou de qualquer natureza referente aos participantes ou barcos, antes, durante e após 

as regatas. Os participantes estarão competindo por seu próprio risco e 

responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 “10ª Regata Preben Schmidt” 
 

19 de Dezembro de 2009 
 

 

CATEGORIAS:   Clássicos.........................................– Grupo Vermelho 

   A – Até 23,9 pés............................– Grupo Azul    

   B – De 24 pés até 29,9 pés..........– Grupo Rosa 

                C – De 30 pés até 33,9 pés.........– Grupo Verde        

   D – De 34 pés até 38,9 pés..........– Grupo Amarelo 

           E – De 39 pés até 44,9 pés.........– Grupo Branco  

   F – Mais de 45 pés.........................– Grupo Preto 
 

Classes especialmente convidadas: Carioca, Guanabara, Soling, Hagen Sharpie, 

Sharpie 12M, Escaler, MV25, disputarão dentro da classe bico de proa, não haverá 

premiação por classe. 
 

INSCRIÇÕES: 

As inscrições poderão ser feitas na secretaria do RYC, por fax (2610 5811), ou por e-

mail (ryc@ar.microlink.com.br) até dia 13/12/09 por R$15,00 e até o dia do evento, 

por R$20,00.  

A inscrição será confirmada após o envio do comprovante de depósito ou pagamento 

no ato. 

VALOR POR PESSOA, com direito a camisa e pulseira do evento para 

participação na feijoada no clube. 
 

NOME DO BARCO __________________ CLASSE:_____________CATEG:_____ 

COMANDANTE____________________________________ TEL: ___________ 

TRIPULAÇÃO ____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 

                       ____________________________________________________ 

                       ____________________________________________________ 

                       ____________________________________________________ 

                       ____________________________________________________ 
 

RESPONSABILIDADE: 

A decisão de participar ou não da “10ªregata Preben Schmidt” será de 

exclusiva responsabilidade dos participantes. O Rio Yacht Club, bem como as 

demais partes envolvidas na organização da regata, não assumem qualquer 

responsabilidade por qualquer lesão (inclusive a morte) ou avarias, danos ou 

extravios materiais ou pessoas, ou de qualquer natureza referente aos 

participantes ou barcos, antes, durante e após as regatas. Os participantes 

estarão competindo por seu próprio risco e responsabilidade.  
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