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2ª REGATA ANIVERSÁRIO 
DA FORÇA DE SUBMARINOS 
 
 
 

19 de julho de 2008 
 
 

BARCOS A VELA DE OCEANO DE 
QUILHA FIXA OU MÓVEL E ESCALER 

 
 

PATROCÍNIO 
 

 
 

 
 

ORGANIZAÇÃO 
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1. REGRAS: 
A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a Vela. 
 
2. AVISO AOS COMPETIDORES: 
Avisos aos competidores serão afixados no Quadro Oficial de Avisos do evento, localizado no quadro de avisos 
externo à Diretoria de Vela do Clube Naval Charitas e no Centro de Convívio da Base de Submarinos. 
 
3. ALTERAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE REGATA: 
Qualquer alteração nas instruções de regata será afixada até às 10:00 do dia que entrará em vigor, exceto 
alteração na programação de regatas, que será afixada até às 19:00h do dia anterior ao dia em que terá efeito. 
 
4. PROGRAMA DE REGATAS: 

4.1 Sábado, 19/07 será realizada uma regata. 
4.2 O horário programado para o sinal de atenção da regata é às 12:00h. 

 
5. BANDEIRAS DE CLASSE: 
As bandeiras das classes serão: 

CLASSES:    BANDEIRAS: 
Mais de 39 pés     Grupo 1 
De 34 a 38,9 pés     Grupo 2 
De 30 a 33,9 pés     Grupo 3 
De 27 a 29,9 pés     Grupo 4 
De 24 a 26,9 pés    Grupo 5 
Até 23,9 pés    Grupo 6 
Escaler     Grupo 7 

 
6. ÁREA DE REGATA: 
A área da regata será na Baía de Guanabara – Rio de Janeiro. 
 
7. PERCURSOS: 
Percurso 1  Linha de partida em frente ao Centro de Convívio da Base de Submarinos (Mocanguê Grande), 

montagem do Parcel das Feiticeiras (as 4 bóias) por Bombordo, montar a bóia de sinalização 
inflável (amarela) em frente à Diretoria de Hidrografia e Navegação, Cruzar linha de chegada nas 
proximidades do Centro de Convívio da Base de Submarinos (Chegada no mesmo local da partida). 

Percurso 2  Linha de partida em frente ao Centro de Convívio da Base de Submarinos (Mocanguê Grande), 
montagem do Parcel das Feiticeiras (as 4 bóias) por Bombordo, Cruzar linha de chegada nas 
proximidades do Centro de Convívio da Base de Submarinos (Chegada no mesmo local da partida). 

 
8. MARCAS DE PERCURSO: 

8.1 As marcas de percursos são marcas fixas. A montagem do Parcel das Feiticeiras (4 bóias) refere-se ao 
marco de perigo isolado. Cabe a cada Comandante definir a margem de segurança necessária para 
montagem da marca com segurança, inclusive quanto ao direito de passagem durante a montagem. 

8.2 As marcas de partida e chegada serão o barco da Comissão de Regata e uma bóia inflável na outra 
extremidade (as linhas de partida e chegada serão montadas nas proximidades de Mocanguê, na área 
onde fica situada a Força de Submarinos). 

 
9. PARTIDA: 

9.1 A linha de partida será entre o mastro desfraldando uma bandeira de cor alaranjada no barco da CR e 
a marca de partida na outra extremidade. 

9.2 Os barcos para as quais o sinal de atenção ainda não foi dado devem deixar livre a área de partida. 
9.3 Um barco que partir depois de decorridos 30 (trinta) minutos após o seu sinal de partida, será 

considerado como não tendo partido - DNS. Isto muda a regra A4. 
9.4 O barco da CR poderá manter sua posição no alinhamento de partida usando motor. 

 
10. CHEGADA: 

10.1 A linha de chegada será entre o mastro desfraldando uma bandeira de cor alaranjada no barco da CR 
e a marca de chegada na outra extremidade. 
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10.2 O barco da CR poderá manter sua posição no alinhamento de chegada usando motor. 
 
11. LIMITES DE TEMPO: 
Será considerado como limite de tempo para todos os barcos participantes a chegada até às 14:00. 
 
12. PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO: 

12.1 Protestos devem ser entregues no prazo de protestos especificado. 
12.2 O prazo de protesto será de 5 minutos após a chegada da Comissão de Regata na Sede da regata. 
12.3 Avisos aos competidores serão afixados até 10 minutos depois de encerrado o prazo de protesto, a fim 

de informá-los dos horários e locais das audiências nas quais serão partes ou citados como 
testemunhas. 

 
13. CALCULO DE TEMPO: 
Não haverá correção de tempo, o resultado será pela ordem de chegada. 
 
14. MEDIDAS DE SEGURANÇA: 

14.1 Um barco que se retira da regata deve notificar a Comissão de Regata, tão logo seja possível. 
14.2 Os Comandantes devem ter conhecimento dos perigos à navegação existentes no percurso proposto, 

bem como dos locais indicados para fundeio e atracação após a regata. 
 
15. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO 
A CR usará o canal 67 para comunicação de desistência da regata. 
 
16. PREMIAÇÃO: 

16.1 Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados em cada categoria. 
16.2 A Cerimônia de Premiação da Regata será no próprio dia 19 de julho de 2008, às 15:00h no Centro de 

Convívio da Base Alte. Castro e Silva (Base de Submarinos). 
 
17. 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. 
 
18. TÁBUA DE MARÉ: 
As marés foram obtidas através da “Tábuas das Marés” emitida pela DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E 
NAVEGAÇÃO (DHN) no PORTO DO RIO DE JANEIRO - ILHA FISCAL (ESTADO DO RIO DE JANEIRO); 
Latitude: 22º53',8S Longitude: 043º10',0W Fuso: +03.0 Ano: 2008 
Instituição: DHN 26 Componentes Nível Médio: 0.69 Carta: 1515 
 
Dia Hora Alt.(m) 
SAB 19/07 03:02 1.1 
 09:53 0.0 
 15:51 1.2 
 22:19 0.3 
 


