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INSTRUÇÕES DE REGATA 
 

1. REGRAS  
   As regatas serão disputadas em conformidade com as regras de Regata à Vela da ISAF 2005/2008, 
Apêndice E, ao Aviso de Regatas e estas Instruções de Regata. 
 
2. ELIGIBILIDADE 
    Neste evento poderão participar timoneiros com barcos da Classe 1 Metro Internacional ( IOM) 
registrados na Associação de Classe ( ABCIOM) . 
 
3. PROGRAMAÇÃO DE REGATAS 
    Sábado 13 de Dezembro de 2008  
    12h00min. Reunião dos Comandantes e pesagem dos barcos que ainda não o foram no corrente ano. 
    12h30min. Largada da 1ª Regata 
    16h30min. Largada da última Regata 
    17h00min. Entrega de Prêmios 
 
4. PERCURSOS 
    Os percursos serão definidos pela Comissão de Regatas na ocasião, dependendo das condições do 
vento. 
 
5. TEMPO LIMITE 
    As Regatas terão o Tempo Limite máximo de 20 Minutos. Se algum barco completar a regata dentro 
do tempo estipulado, a regata será válida. Após a chegada, independente do tempo gasto pelo primeiro 
colocado, os demais terão mais 3 minutos para completar o percurso. Os que não o fizerem, receberão a 
classificação de DNF.  
 
6. PROTESTOS 
    Se algum barco, antes que o protesto seja julgado válido, reconhecer ter infringido uma Regra da Parte 
2, 3 ou 4, poderá retirar-se da regata sem sofrer qualquer penalidade posterior. 
 
7. PENALIDADES ALTERNATIVAS 
    Uma penalidade alternativa por infração às Regras da Parte 2, será de executar 1 (uma) rotação de 
360°, incluindo uma virada em roda e uma virada por davante, num ponto completamente safo de todos 
os barcos e IMEDIATAMENTE APÓS O INCIDENTE .  
 
8. SALVATAGEM 
    A Salvatagem ficará a cargo de um funcionário do CNC, com autorização da Comissão de Regatas. 
Durante as regatas os competidores não deverão abandonar a área de Controle ou Lançamento, sem 
autorização da Comissão de Regatas. 
 
9. PEDIDOS DE REPARAÇÃO 
    Os pedidos de reparação de pontos serão julgados de acordo com as as Regras de Regata da Isaf – 
2005-2008. 



 
10. FREQUÊNCIAS 
      Será adotado o sistema de freqüência exclusiva. No caso de haver duplicidade de freqüências, os 
competidores serão avisados para efetuar a troca das mesmas. 
 
11. REGULAMENTO DE CONDUTA 
      Não será permitida qualquer comunicação ou manifestação em relação a incidentes, regras ou atos 
da Comissão de Regatas. Sendo somente permitidos os brados de protesto e outros conforme o 
APENDICE E. A Comissão Regatas poderá, após primeira advertência, PENALIZAR, A SEU CRITÉRIO, 
QUALQUER COMPETIDOR QUE INFRINGIR ESTA INSTRUÇÃO. 
 
 

A COMISSÃO ORGANIZADORA 


