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64º CAMPEONATO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 
INSTRUÇÕES DE REGATA 
13 e 14 de dezembro de 2014 

Autoridades Organizadoras: ICI – FEVERJ - AVCS 
 
 
1 – REGRAS 
 
1.1 - O campeonato será disputado sob as regras ISAF 2013-2016, determinações da CBVela, Feverj, 
International Sharpie Class, os avisos e estas instruções de regata. 
 
2 – AVISOS AOS COMPETIDORES 
 
2.1 - Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos do evento, localizado na secretaria do 
Iate Clube Icaraí. 
 
3 – ALTERAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE REGATA 
 
3.1 - Qualquer alteração nas instruções de regata será afixada antes das 11h00 do dia que entrará em vigor, 
exceto alteração na programação das regatas, que será afixada até as 19h00 do dia anterior em que terá efeito. 
 
4 – ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
 
4.1 - A regata é aberta a todos os barcos elegíveis da Classe Sharpie e deverão confirmar sua inscrição até as 
10h00 do dia 13/12/2014, mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$100,00 (cem reais) juntamente com 
a entrega do pedido de inscrição. 
 
5 – SINALIZAÇÃO EM TERRA 
 
5.1 - Sinalizações em terra serão içadas no mastro principal, localizado no cais de embarque e desembarque. 
Quando RECON for exposto em terra será arriado 15 minutos antes da CR se dirigir ao mar. 
 
6 – PROGRAMAÇÃO DE REGATAS 
 
Sábado   – dia 13/12 – Regata de percurso longo (peso 2) 
Domingo – dia 14/12 – Uma, duas ou três regatas internas no saco de São Francisco, em Niterói. 
                               -  Premiação 
 
6.1 – Sábado – Dia 13/12 
 
ATENÇÃO      – 11h35 – içada Bandeira Branca e 1 sinal sonoro       – 05 minutos 
PREPARAÇÃO – 11h36  - içada Bandeira Azul     e 1 sinal sonoro       -  04 minutos 
                      11h39 – arriada a bandeira azul sem sinal sonoro     – 01 minuto 
LARGADA      -  11h40 – içada a bandeira vermelha e 1 sinal sonoro – 00 minutos 
                    
Percurso da Regata: - Largada em frente ao Rio Yacht Club; montar boia da Maria Teresa (cardinal) por BB, 
montar boia encarnada de marcação de canal nas proximidades da Ilha Cotunduba por BB, Chegada entre 
Comissão de Regatas (BB) e a bóia (BE). 
 
Para esta regata deverão ser observadas as instruções de regata da XIX Regata Preben Schimidt emitidas pelo 
Rio Yacht Club, autoridade organizadora. 
 
Esta regata terá pontuação dobrada para efeito da disputa do campeonato. 
 
 
6.2 – Domingo – Dia 14/12 
 
ATENÇÃO      -  içada Bandeira Branca e 1 sinal sonoro       – 05 minutos 
PREPARAÇÃO – içada Bandeira Azul     e 1 sinal sonoro       -  04 minutos 
                      arriada a bandeira azul sem sinal sonoro     – 01 minuto 
LARGADA       - içada a bandeira vermelha e 1 sinal sonoro – 00 minutos 
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6.3 - Percurso das Regatas: barla-sotavento para o dia 14/12  
 
 

 
Os barcos devem estar a disposição da CR as 12h00 e poderão ser realizadas uma, duas ou três regatas com 
pontuação simples. 
                        
 
7 – LIMITES DE TEMPO 
 
7.1 - Dia 13/12 – O limite de tempo para concluir a regata será às 18h00 
 
7.2 - Dia 14/12 – O limite de tempo para a conclusão de uma regata será de 90 minutos  e serão considerados 
DNF os barcos que não chegarem no prazo de 20 minutos após a chegada do primeiro colocado. 
 
7.3 – No dia 14/12 a CR poderá autorizar largadas até às 17h00. 
 
 
8 – PENALIDADE ALTERNATIVA 
 
8.1 - Será adotada a penalidade alternativa de 720º para infrações as regras de regata. 
 
9 – PROTESTOS 
 
9.1 - Formulários estarão disponíveis na secretaria do evento e devem ser entregues até 60 minutos após a 
chegada da CR ao cais do ICI e serão julgados no dia 14/12 pela Comissão de Protestos, audiências com início 30 
minutos após esgotado o prazo para a apresentação de protestos do dia. 
 
9.2 - Não haverá taxa de protestos. 
 
9.3 - Velejadores que protestarem na regata de percurso longo do dia 13/12 poderão apresentar dois protestos, 
um a CP da regata e outro a CP do campeonato e neste caso protestando na regata do RYC a taxa prevista nas 
IR é de R$500,00 (quinhentos reais). 
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10 – PONTUAÇÃO 
 
10.1 - A série será validada com a realização de duas regatas. 
 
10.1 - A colocação de cada barco, em cada regata disputada, é a sua pontuação na série. O primeiro 
colocado recebe um ponto, o segundo colocado dois pontos, o terceiro colocado três pontos e assim 
sucessivamente. 
 
10.2 A regata de percurso longo contará pontos em dobro. 
 
10.3 - O primeiro colocado recebe dois pontos, o segundo colocado quatro pontos, o terceiro colocado 
seis pontos e assim sucessivamente. 
 
10.4 - Barcos que não completam as regatas recebem pontos iguais a pontuação daquele que seria o 
último colocado na regata. 
 
10.5 - Barcos que não largam recebem pontos que seriam atribuídos ao número de barcos inscritos na 
série mais um. 
 
10.6 – Havendo empate em qualquer colocação geral será considerado para desempate o critério de 
melhores colocações. Sairá na melhor classificação aquele que houver vencido o maior número de 
regatas, persistindo o empate o que houver conquistado maior número de 2º lugares e assim 
sucessivamente. Permanecendo o empate em todas as colocações será desempatado a favor da 
tripulação que houver vencido a regata de percurso longo e ainda assim se ambos não tiverem 
completado esta regata o desempate se fará por sorteio. 
 
 
11 – PREMIAÇÃO 
 
11.1 – Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados da série. 
 
11.2 – A entrega das medalhas ocorrerá às 18h00 do dia 14/12/2014 nas dependências do Iate Clube 
Icaraí. 
 
 
12 – PATROCÍNIOS 
 
12.1 – Regata Percurso Longo: SERA OBRIGATÓRIA A UTILIZACAO DOS ADESIVOS DO 
PATROCINADOR NOS DOIS BORDOS, NA PROA (25% conforme regras ISAF). 
 
12.2 – Campeonato: Será utilizado o critério adotado pela AVCS. Inclusive para patrocínios na regata 
longa. 
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13 – HANGARAGEM 
 
Os Barcos participantes poderão ficar hangarados no ICI a partir do dia 8/12 e até o dia 21/12. 
 
14 – DECISÃO DE PARTICIPAR 
 
A decisão de participar ou não do “64º Campeonato Estadual do Rio de Janeiro” e da “XIX 
Regata Preben Schmidt” será de exclusiva responsabilidade dos participantes. O Iate Clube Icaraí 
e o Rio Yacht Club, bem como as demais partes envolvidas na organização das Regatas, não 
assumem qualquer responsabilidade por qualquer lesão (inclusive fatal) ou avarias, danos ou extravios 
materiais ou pessoas, ou de qualquer natureza referente aos participantes ou barcos, antes, durante e 
após as regatas. Os participantes estarão competindo por seu próprio risco e reponsabilidade. 
 
16 – CAMISETAS COMEMORATIVAS 
 
16.1 – Cada tripulação participante terá direito a duas camisetas comemorativas no tamanho G. 
 

 
 
15 – TÁBUA DE MARÉS 
 
Sábado 13/12 
 
- 3:15 baixa-mar (0,4m) - 8:00 preia-mar (1,0m) - 15:40 baixa-mar (0,6m) - 20:05 preia-mar (1,1m) 
 
Domingo 14/12 
 
- 4:05 baixa-mar (0,4m) - 8:45 preia-mar (1,0m) - 17:00 baixa-mar (0,6m) 20:55 preia-mar (1,0m) 
 
 
 


