
 

III REGATA RALLY NÁUTICO 

26 de outubro de 2013 
01 - REGRAS: 
01.1.A Regata será no modelo de Rally de regularidade. Será considerado o vencedor o barco de acordo 
com a sua colocação. O uso do motor é permitido e facultado ao Comandante da embarcação, que, caso 
venha a utilizar, será automaticamente enquadrado na categoria MOTORSAIL - CASINHA ou SAIL.  

01.2. É condição essencial para a participação da regata e da cerimônia de premiação o pagamento 

antecipado do valor de no mínimo R$ 35,00, a ser enviado para o e-mail 
contatoflotilhaguanabara@gmail.com  

01.3. O não atendimento ao item 01.2. acarretará a desclassificação sumária da embarcação, assim 

como da cerimônia.  
02 - AVISO AOS COMPETIDORES E INSCRIÇÕES: 
Avisos aos competidores serão anunciados através dos grupos: altomar@yahoogrupos.com.br, flotilha-

guanabara@googlegroups.com, vela-rj@googlegroups.com, animaresdamarina@yahoogrupos.com.br, 

amigosdomar@yahoogrupos.com.br  e abvc@yahoogrupos.com.br, no dia da regata e no CANAL 77.  

Solicitamos especial atenção as instruções realizadas no Canal 77, todas as embarcações deverão manter 
escuta permanente no Canal 77 face a eventuais alterações. 
03 - ALTERAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE REGATA: 
03.1. Qualquer alteração nas instruções de regata será afixada e enviada até às 09:00 do dia que entrar 

em vigor, exceto alteração na programação de regatas, que será afixada até às 19:00 do dia anterior ao 
dia em que terá efeito. As inscrições poderão ser feitas na hora do evento através de envio de e-mail com 
os dados da embarcação e tripulação para contatoflotilhaguanabara@gmail.com 
4 - PROGRAMA DA REGATA (6 NM): 

(1) A largada se dará às 13:00 do dia 26/10. A linha de LARGADA será a baliza de cor encarnada de 

marcação de entrada do canal do Corpo de Bombeiros e a Enseada de Botafogo (MONTAR a baliza à BE). 
Haverá uma pequena traineira de cor azul próximo a largada, que também será a responsável por dar a 
largada e por registrar as chegadas. A embarcação deverá DEIXAR a BALIZA de cor ENCARNADA à BE e 
a COMISSÃO às BB. 
(2)  Montar a Bóia Maria Teresa por BE (deixando-a por BB). Localizada à W da Ilha de Boa Viagem 
(S22 54.553 W43 08.078) e ao SW da UFF (Bóia Maria Tereza) 
LARGADA: Soarão três sinais curtos quando faltarem 5 minutos para a largada, 2 sinais curtos a 
um minuto da largada e 1 sinal LONGO na largada. 
(3) A linha de chegada será a mesma da de partida. Considerar-se-á o tempo cronometrado, quando o 
barco alinhar a proa (não considerando o púlpito de proa). A embarcação deverá DEIXAR a BALIZA de cor 
ENCARNADA à BB e a CR à BE. 
(4) O barco que cruzar a linha de partida antes do sinal sonoro deverá retornar por fora da linha de partida 

e realizar nova partida, caso não o faça, perderá 10 posições. 
(5) Haverá apoio para a embarcações que fizerem o uso do ferro, pedimos especial cuidado no fundeio 

próximo ao canal dos bombeiros e das embarcações do clube. 
05 – CLASSES 

CLASSE A:  ≥ 35’; 

CLASSE B: ≥ 30’ ≤ 34,9’; 

CLASSE C: ≥ 25 ≤ 29,9 pés; 

CLASSE D: ≥ 22  ≤  24,9 pés; 

CLASSE E: ≤ 21,9; 

CLASSE F: Multicascos 

CLASSE G: Barco Casinha (Motorsail) 
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06 – FESTA  DA CHEGADA E CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO  
06.1 - Será entregue uma medalha por embarcação, para os três primeiros colocados de cada classe, Fita 
Azul (primeiro lugar geral), a lanterninha para o penúltimo lugar, 10 Medalhas para Crianças e 1 Medalhas 
para o Tripulante mais experiente. 
06.2 - A premiação será realizada no Clube de Regatas Guanabara no dia 26/10 às 15:30. As 
embarcações poderão fundear sob sua própria responsabilidade próximo ao clube lhes sendo franqueado 
o desembarque para participar do churrasco e premiação. O Clube de Regatas Guanabara disponibilizará 
uma embarcação para fazer o translado dos barcos fundeados no dia do evento. 

06.3. Haverá um churrasco na churrasqueira náutica do Clube de Regatas Guanabara às 15:30 do 
mesmo dia, o valor individual é de R$ 35,00 por pessoa, crianças não pagam. Participem! Vagas 
limitadas!!!! O pagamento tanto para a regata quanto para o churrasco é essencial, 
correspondendo a inscrição para a regata e contribuição para o churrasco. 
07 - LIMITES DE TEMPO E DNF 
Os barcos que não chegarem até às 15:00 serão considerados DNF assim como os que não 
efetuaram a inscrição de ao menos um tripulante. 
08 - PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO 
08.1. Os protestos devem ser por escrito de próprio punho no prazo de 60’ após a chegada. 
08.2.  Haverá uma taxa para protestos no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).  
08.3. Em caso de protesto, os Comandantes devem ter pelo menos um Comandante adversário na regata 
que ateste que o percurso foi cumprido. A palavra do Comandante será soberana não cabendo 
contestação. 
09 - TÁBUA DE MARÉ (ILHA FISCAL) 

 

 
10 - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir. A 
ORGANIZAÇÃO ou o Clube de Regatas Guanabara se eximem de qualquer responsabilidade por danos 
materiais ou pessoais relacionados diretamente ou indiretamente com o evento. É responsabilidade de 
cada comandante de embarcação o cumprimento das normas, do RIPEAM e da ISAF. 
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GARANTIA DE QUE NINGUÉM VAI ERRAR: 

 


