
 

 

 
 REGATA DE ANIVERSÁRIO - 114 ANOS DO CLUBE DE REGATAS 

GUANABARA 
Válida para a Copa Interclubes 

 

13 de Julho de 2013  

Classes convidadas: Laser (Std., Rad. e 4.7), Dingue, Finn, Snipe e  Wind Surf 

14 de Julho de 2013 

Classes: Oceânicas  e Optimist.  . 

Instruções de Regata 
 O Clube de Regata Guanabara tem a honra de convidar 
VSa. e Exma. família para participar ou assistir à Regata  do Clube 

de Regata Guanabara, que se realizará nos dias 13 e 14 de Julho de 
2013, a partir das 12:00 horas. Maiores informações podem ser 
obtidas no CECON em nossa sede, Av. Repórter Nestor Moreira, nº 

42, Botafogo, RJ – Tel.(021) 2295-2647 Ramal 237 ou 7819-1097 
 

I   ORGANIZAÇÃO e REALIZAÇÃO 

1.1.- Clube de Regatas Guanabara 

II  REGRAS DO EVENTO 

 
2.1.- A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas 

definições das Regras de Regatas a Vela da ISAF 2009/2012; 
2.2.- Determinações da CBVM e da FEVERJ; 
2.3.- Regras das Classes Convidadas; 

2.4.- Instruções de Regata. 
O evento é classificado como categoria C de acordo com Código de 

Propaganda  ISAF. 
  

 III ELEGIBILIDADE 

 

3.1.- Serão considerados elegíveis os concorrentes que estiverem: 
 Regularizados com a FEVERJ, na data da regata; 

 Regularizados com a Associação de suas respectivas Classes; 
 Inscritos de acordo com o item IV destas Instruções de Regata. 

 

IV  INSCRIÇÕES 

 

4.1.- Os barcos e competidores elegíveis poderão ser inscritos 
preenchendo e entregando o formulário (abaixo)  de inscrição em regata 

na Secretaria Náutica do Clube de Regata Guanabara, até às 12:00 
horas do dia das regatas. Serão aceitas também, as inscrições que 
forem entregues antes do sinal de atenção na embarcação destinada 

à Comissão de Regata ou enviadas via Fax, pelo telefone 2275-1796 ou 
por e-mail para vela@crguanabara.com.br 



 

V ALTERAÇÕES DAS INSTRUÇÕES DE REGATA 

 
5.1.- Qualquer alteração nas Instruções de Regata, será afixada no 

Quadro Oficial de Avisos, localizado ao lado do hangar de vela. 
 

VI  AGRUPAMENTO DAS CLASSES 

   

SABADO  13/07/2013 -  13:00 Hs. 

GRUPO 1 – Snipe, Finn, Laser (St., Rd., 4.7) e Dingue 

GRUPO 2 – RSX e Raceboards.  

DOMINGO  14/07/2013  - 13:00 Hs. 

GRUPO 1– Sub 34 

DOMINGO  14/07/2013  13:30Hs.   

GRUPO1 - Optimist Veteranos 

GRUPO2 – Optimist Estreantes 
 

 

VII  PERCURSOS  

 
O percurso selecionado  será  informado em quadro de aviso na 
popa da embarcação da Comissão de Regata - CR. 
 

As partidas serão entre a CR e boia inflável amarela na enseada de 

Botafogo. 
As chegadas serão entre a CR no píer do CRG e bóia inflável defronte, 

cruzar no sentido Leste para Oeste. Para oceanos, a chegada será entre 
alinhamento das boias de entrada do canal de bombeiros e a CR. (Solicitamos 

após chegada, passagem dos veleiros participantes em frente ao píer do clube para saudação aos barcos e 

atletas.) 
PECURSO 1 (Oceanos) - Partida, montar bóia (preta) do Canal próximo à 

Ilha da Lage deixando-a por Bb, montar por Bb bóia de ferro próximo a 

ilha da Boa Viagem, voltar e montar bóia (preta) do Canal próximo à 
Ilha da Lage, deixando-a por Be e chegada. 

PECURSO 2 (Oceanos) - Partida, montar bóia (preta) do Canal próximo à 
Ilha da Lage deixando-a por Bb, montar por Bb bóia de ferro próximo a 
ilha da Boa Viagem, montar por Bb boia inflável encarnada no 

alinhamento da cabeceira N do aeroporto Santos Dumont, montar bóia 
(preta) do Canal próximo à Ilha da Lage, deixando-a por Be e chegada. 

PERCURSO 3 (Snipes, Lasers e Finns) – Partida, montar por Bb bóia de 
ferro próximo a ilha da Boa Viagem, montar por Bb boia inflável 
encarnada próximo ao farolete da Escola Naval, montar bóia (preta) do 

Canal próximo à Ilha da Lage, deixando-a por Be, montar boia amarela 
de marcação do canal de navegação na enseada de Botafogo próximo a 

área do CRG e chegada. 
 PERCURSO 4 (Dingues) – Partida, montar por Bb boia laranja  próximo 

ao farolete da Escola Naval, montar boia amarela de marcação do 

canal de navegação na enseada de Botafogo próximo a área do CRG e 
chegada.  

PERCURSO 5 (Windsurfe) – Partida, montar bóia (preta) do Canal 
próximo à Ilha da Lage por Bb, montar bóia de ferro amarela de 
marcação do canal de navegação por Be na enseada de Botafogo 

próximo a área do CRG e chegada. 
PERCURSOS Optimist (anexo II)  

 



 

VIII LIMITE DE TEMPO 

 
8.1.- Todas as Regatas terminam impreterivelmente às 17:00hs, mesmo 

que nenhum barco tenha alcançado a linha de chegada . 
 
 

IX PROCEDIMENTOS DE LARGADA 

 
9.1.- O procedimento de partida se dará conforme a Regra 26 das Regras de 
Regatas a Vela, da ISAF.  

 

X SALVA-VIDAS 

 

10.1.- A Bandeira Y (Yanke), desfraldada no mastro da CR, significa uso 
obrigatório de colete salva-vidas. Serão desclassificados os barcos que não 

respeitarem esta instrução. 
 

XI PENALIDADE ALTERNATIVA 

  

11.1.- Será adotado o sistema de penalização de 720 graus para as infrações 
às regras. 
 

XII PROTESTOS 

 
12.1.- Serão aceitos até 01 (uma) hora após o término da regata, mediante 

o correto preenchimento do Formulário de Protesto e o pagamento da taxa 
de R$ 50,00 (cinqüenta reais). 
 

12.2.- Os protestos serão julgados em data e local a serem informados 
posteriormente 
 

XIII PREMIAÇÃO 

 
13.1.- Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados de cada classe ou 

categoria que se fizerem presentes na raia com o mínimo de 03 
embarcações.   

13.2. - A cerimônia premiação será realizada no Espaço Rampa; 
22/07/2013 (segunda-feira) a partir das 20:00 horas.  
 

13.4. – Grade de Prêmios (para até quatro tripulantes por barco) 

 
CLASSE SNIPE Geral 
CLASSE SNIPE Mista 
CLASSE DINGUE Geral 
CLASSE FINN 
CLASSE LASER STD 
CLASSE LASER RADIAL 
CLASSE LASER RADIAL FEMININO 
CLASSE LASER 4.7 
CLASSE LASER 4.7 FEMININO 
CLASSE OPTIMIST 
Veterano Geral 
Veterano Infantil 
Estreante Geral 
Estreante Infantil 
Feminino Veterano 
Feminino Estreante 

 
Wind Surf 
Raceboard 
RSX  
RSX feminino 
 
 
Oceanicos SUB 34 - Bico de Proa. 
Veleiros ≤ 20 
Veleiros ≤ 22 
Veleiros ≤23 
Veleiros ≤24 
Veleiros ≤27 
Veleiros ≤30 
Veleiros ≤34 

 
 
 



XIV VELEIROS QUE SE RETIRAM 

 
14.1.- Pedimos aos participantes que venham a se retirar da Regata, para a 

segurança da prova, comunicar-se com a CR (canal 77 VHF) ou, na primeira 
oportunidade, com a CECON (estação de rádio ECO 25 - canal 68 ou pelos 

telefones (021) 2295-2647 Ramal 237 ou 7819-1097). 
 
 

XV RESPONSABILIDADES 

 

15.1 - O Clube de Regata Guanabara ou qualquer outra pessoa envolvida na 
organização da regata não assume qualquer responsabilidade por acidentes, 

mortes, danos ou perdas de natureza pessoal ou material, referente à 
embarcação ou ao velejador, antes, durante ou após a regata. 
É de exclusiva responsabilidade de cada competidor participar ou não da 

competição. 
 
 

XVI
I 
TÁBUA DE MARÉ 

  Dia    13/07/13          14/07/13 
 H o r a  A l t u r a  ( m)    H o r a  A l t u r a  ( m)  

05:13 1.1  05:58 1.1 

12:28 0.3  13:24 0.4 

17:54 1.1  18:30 1.0 

    

    
 
 

XVII COMUNICAÇÃO 

 
17.1.- Para comunicação com a CR, deverá ser usado o Canal  77 - VHF. 

 

  B O N S   V  E  N  T  O  S    E   B O A   R E G A T A ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


