
XIX Regata Tacarijú Thomé de Paula - 2012 

Aviso e Instruções de Regata 

01 de Dezembro de 2012 

ICJG – Rio de Janeiro 

 
 

1 Regras 

1.1 A regata será disputada segundo as Regras de Regata a Vela da 
ISAF 2009/2012; Determinações da FBVM, Regulamento Técnico 

da FEVERJ, Regras da ABCR22’ e este Aviso e Instruções de 

Regata.  

2 Inscrições 

2.1 São elegíveis barcos da Classe Ranger 22 e Oceano Bico de Proa.  

2.2 As inscrições deverão ser entregues na Secretaria de Náutica do 

ICJG até as 13:00 do dia 01/12/2012 ou na embarcação da CR até o 
sinal de preparação. 

3 Avisos aos competidores e alterações das Instruções de 
Regatas 

3.1 Avisos aos competidores e alterações a estas Instruções de Regatas 
serão afixados nos quadros de avisos localizados ao lado da 

Secretaria de Náutica do ICJG. 

4 Sinais em Terra 

4.1 Sinais em terra serão exibidos no mastro de bandeira em frente à 
Secretaria de Náutica do ICJG; 

4.2 O galhardete de retardamento (RECON) içado com dois sinais 

sonoros (um quando arriado) significa: "a regata está retardada". O 
sinal de atenção será dado não menos de 30 minutos após o 

RECON ter sido arriado. 
4.4 A bandeira B içada com um sinal sonoro significa: “o prazo para 

apresentação de protestos começou”. Quando arriada a meio pau 

significa: "restam menos de 30 minutos para expirar o prazo". Quando 
arriada significa: "o prazo de apresentação de protestos terminou". 

5 Área de Regata e Percurso 

5.1 A regata será disputada em águas da Baía de Guanabara próximas 

à Ilha do Governador (Refs. Cartas 1501 e 1512 DHN). 
5.2 O percurso será escolhido entre um dos descritos: 

 Percurso 1: 

 Largada em frente ao ICJG, entre bóia e lancha da CR; 

Deixar por BB bóias amarelas de demarcação de área de 

navegação restrita junto à Ponta do Matoso; 

Deixar laje do Xaréu por BB; 

Deixar por BE bóias amarelas de demarcação de área de 

navegação restrita junto à Ponta do Matoso; 

 Chegada entre CR e Boia, em frente ao ICJG. 

 Percurso 2: 

 Largada em frente ao ICJG, entre bóia e lancha da CR; 

Deixar por BB bóias amarelas de demarcação de área de 
navegação restrita junto à Ponta do Matoso; 

 Montar bóia Vento Sul (Praia das Pitangueiras) por BE; 

Deixar laje do Xaréu por BE; 

Deixar por BE bóias amarelas de demarcação de área de 

navegação restrita junto à Ponta do Matoso; 

 Chegada entre CR e Boia, em frente ao ICJG. 

 

 Percurso 3: 

 Barlasota 4 pernas em frente ao ICJG. 

6 Largada 

6.1 A largada será conforme a regra 26 
6.2 O sinal de atenção será dado a partir das 13:30. 

7 Limite de Tempo 

7.1 O horário limite para a chegada dos barcos é 19:30. Todos os 

barcos que não cumprirem o prazo serão considerados DNF. 

8 Protestos 

8.1 Protestos serão apresentados, por escrito, em formulários disponíveis 

na Secretaria de Náutica do ICJG e lá entregues até 30 minutos após a 

chegada do último barco. 
8.2 As audiências dos protestos serão feitas na ordem aproximada de 

entrega, com início tão logo que possível. 

8.3 Avisos de protestos serão afixados até 15 minutos após o prazo de 
entrega, para informar aos competidores o horário exato e o local de 

audiência e quem são as partes ou testemunhas. 

9 Comunicações por Rádio  

9.1 Um barco não poderá fazer transmissões por rádio enquanto estiver 
em regata, nem receber comunicações especiais por rádio não 

disponíveis para todos os barcos. 

9.2 Barcos que eventualmente se retirarem da regata devem informar 
imediatamente sua decisão entrando em contato com a CR (canal 

80A em VHF) ou com a sala de rádio do ICJG (tel. 2466-2223 - 

sala de rádio)  

10 Prêmios 

10.1 Prêmios serão atribuídos aos Três primeiros colocados na 

classificação geral e os primeiros nas categorias B e C, conforme 
Regras da Classe Ranger 22 

10.2 Para a Classe Oceano, serão premiados os 3 primeiros colocados 

de cada Classe, divididos em Bico de Proa A,B e C (A= até 25, 
B=acima de 25’ e C=Multicasco) 

 

10.3 Após a regata haverá um churrasco organizado pela Flotilha do 
ICJG, quando serão entregues os prêmios. Pede-se a cada 

participante que traga uma contribuição de bebidas. 

10.4 Os barcos que desejarem poderão pernoitar de 01 para 02/12 na 
marina do ICJG. Pede-se avisar a Secretaria de Náutica para que 

uma vaga adequada seja indicada. 

 

11 Informações 

Iate Clube Jardim Guanabara 

Rua Orestes Barbosa, 229 

Jardim Guanabara - I.do Governador 
CEP 21940-370 - Rio de Janeiro 

Tel: 2466-2223 - Secretaria de Náutica.  
 

Marés 
 

Dia 01/12 

05:08 1.2 

12:00 0.4 

16:58 1.2 

00:06 0.2 

Horário de Verão 


