
INSTRUÇÃO DE REGATA 
Jurujuba Iate Clube

Regata JIC-PIC 2012
Percurso:  PIC Ilha de Paquetá  -  Jurujuba Iate Clube

Domingo , 18 de novembro de 2012:
CLASSES  E CATEGORIAS CONVIDADAS:
Oceano e barcos cabinados. Todos concorrerão Bico de Proa
Categorias : A até 25’, B >25’ até 33’, C> 33’, D=Multicascos  
Em todas categorias é liberado o uso de velas tipo balão e gennaker.  

ORGANIZAÇÃO: 
Jurujuba Iate Clube , Rua Lauro Sodré s/n – Jurujuba – Niterói – RJ, 
Tel.: 2714 8875 /Ramal 27 e  e-mail “ secretarianautica@jic.org.br “.

REGRAS:
As Regatas serão disputadas de acordo com as Regras Internacionais de Regata a Vela da ISAF 
(International Sailing Federation), edição 2009/2012, determinações da FBVM e FEVERJ,  Regras 
das Classes e Instruções de Regata, incluindo alterações feitas pela Comissão de Regata e Protesto.

PROGRAMAÇÃO
• 17/11/20121 , Sábado: Passeio livre à Paquetá Iate Clube
• Sábado  17/11/2012  :  16:00  hs,  concentração  na  Ilha  de  Paquetá  ,  Paquetá  Iate  Clube. 

Confraternização dos participantes, para os quais o JIC convida para um churrasco. 
• 17/11/12 :Pernoite dos barcos no píer do PIC.
• Domingo, 18/11/2012 :  :  12:00 Partida única da regata com um só sinal sonoro;  linha de 

partida entre Ilha dos Lobos e barco de sinalização (CR).
Percurso : Linha de partida PIC - Chegada JIC, linha entre traineira (lancha) e bóia. 

• Domingo 18/11/2012 : Premiação no JIC após a regata, com churrasco de confraternização

INSCRIÇÂO
Data e hora final para a inscrição : 17/11/2012 até às 11:00 horas. A inscrição será obrigatória para  
todos  os  iatistas  participantes  e  deverá  ser  feita  com  a  Secretaria  Náutica,  por  e-mail 
secretarianautica@jic.org.br  . ou Tel.  2714-8875 / ramal 27 .   

COMUNICAÇÃO
JIC: VHF canal 45, CR canal 77

PONTUAÇÃO:
A colocação dos barcos será determinada pela ordem de chegada, dentro da categoria. 

PREMIAÇÃO 
Entrega de prêmios no JIC Domingo 18/11/2012 : Após a regata, durante o churrasco.  

RESPONSABILIDADES
A decisão de participar ou não da regata será de exclusiva responsabilidade dos participantes. O 
Jurujuba Iate Clube não assume qualquer responsabilidade por acidentes, danos e perdas pessoais, 
materiais  ou de qualquer natureza,  referente a barco ou participantes,  antes,  durante ou após a  
regata. 
Em caso de acidentes prevalecerá a Convenção Internacional de Salvaguarda de Vida Humana no 
Mar, cabendo ao barco mais próximo do acidente prestar assistência.

MARÉS:
18/11/12:    00:24 = 0,2     05:21 = 1,0     13:09 = 0,6    17:06 = 1,0
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