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1. REGRAS 
1.1 A regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela.  
1.2. A RRV-63.7 será alterada de forma que em caso de conflito entre o(s) Aviso(s) de Regata (AR) 
e estas Instruções de Regata (IR), prevalecem as Instruções de Regata.  
1.3. No momento da inscrição deverá ser definida a categoria em que a embarcação competirá: 
Geral, Pomar, Estreante.  
1.3.1 A Categoria Estreante será definida em função da experiência em campeonatos anteriores do 
TIMONEIRO da embarcação durante o campeonato: 
OBS1.: A categorização poderá ser revista pela organização, no momento da inscrição da 
embarcação no campeonato. 
  
1.4. Quando o galhardete RECON é içado em terra, o seu significado descrito na sinalização de 
regata RECON é modificado de “1 minuto” para “não antes de 45 minutos”. 
 

 

2. AVISO AOS COMPETIDORES:  
2.1. Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos: localizado na frente a 
Secretaria de Vela do Iate Clube Brasileiro.  
2.2. Sinalizações em terra serão içadas no mastro principal do evento, localizado no Píer enfrente a 
piscina. 
 

3. ALTERAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE REGATA:  
3.1. Qualquer alteração nas instruções de regata será afixada até duas horas antes da hora 
programada da regata, exceto alteração no formato ou na programação de regatas, que será afixada 
até às 20h do dia anterior ao dia em que terá efeito. 
 

4. FORMATO DA COMPETIÇÃO: 
4.1. O evento consistirá em uma série única com 03 (três) regatas programadas. 
4.2. As Regatas são requeridas para constituir a série.  
4.3. Não haverá descarte. 
 

5. PROGRAMA 
5.1. Programação será conforme a seguir:  

    31/01/2021 12h Limite para confirmação de inscrições Regatas 
13:30h Regatas 

   
   
   

5.2 Hora prevista para o sinal de atenção da primeira regata programada será às 13:30h. 
5.3 Um máximo de 3 regatas poderá ser realizado, a critério da CR. 
5.4 Nenhum sinal de atenção será dado depois das 16:30h. 
 

6. BANDEIRA DE CLASSE: 
6.1 Bandeira Branca com a logo da classe Dingue. 
 

7. LOCAL 
7.1. A sede do evento será no Iate Clube Brasileiro.  
7.2. A secretaria oficial do evento bem como o local para audiências de protesto será no Iate Clube 
do Brasileiro.  
7.3. A Área de Regata será na Enseada de São Francisco.  
 

 

 

8. PERCURSOS  
8.1 Barla / Sota, número de pernas será definido conforme a intensidade do vento (4 pernas, 6 
pernas). 



 
 

9. PARTIDA:  
9.1 A linha de largada será enfrente a piscina desfraldando uma bandeira de cor laranja na marca de 
largada, na extremidade de boreste da linha e o lado do percurso da marca de largada na 
extremidade de bombordo.  
 

10. MUDANÇA DA PRÓXIMA PERNA DO PERCURSO: 
10.1 Para mudar a posição da próxima perna do percurso, a comissão de regata poderá:  
(a) estabelecer uma nova marca, 
(b) mover a linha de chegada ou  
(c) mover a marca de sotavento e remover a marca original tão logo quanto possível. Quando em uma 
subsequente mudança de percurso uma nova marca é substituída, a marca original poderá ser usada. 
 

11. CHEGADA:  
11.1 Na mesma linha da largada 
 

 

13. LIMITES DE TEMPO e TEMPO OBJETIVO: 
13.1   17:00 horas 
 
 

14. PRÊMIOS   
14.1. Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados de cada categoria:  
Geral, estreante, 1.5, Pomar, dupla mista, master, sênior, juvenil e feminino. 
14.2. Devido a segunda onda de pandemia, a entrega será marcada, após isso ser resolvido.   
 

 
15. ISENÇÃO E RESPONSABILIDADE  

15.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de 
Competir. O esporte a vela por sua natureza é um esporte imprevisível e desta forma envolve risco. Por 
participar no evento, cada competidor e equipe de apoio concorda que: (a) Estão cientes do risco 
inerente envolvido no esporte e aceitam a responsabilidade de expor a si mesmos, sua tripulação e barco 
a tal risco enquanto tomando parte no evento; (b) Eles são responsáveis pela sua segurança, de suas 
tripulações, do barco e suas outras propriedades enquanto em água ou em terra; (c) Eles aceitam a 
responsabilidade por qualquer prejuízo, dano ou perda até a extensão causada por suas ações ou 
omissões; (d) O fornecimento de uma equipe de comissão de regatas, barcos de segurança, árbitros e 
outros oficiais e voluntários pela organização não isenta os competidores de suas próprias 
responsabilidades; (e) A cobertura de um barco de segurança para esta tarefa, particularmente em 
extremas condições de tempo, será conforme possa ser viável nestas circunstâncias. 
 
15.2. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, 
físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas e seus antecedentes, durante ou 
depois de completado o evento. 
 

16. TABUA DE MARÉ: 
PORTO DO RIO DE JANEIRO - ILHA FISCAL (ESTADO DO RIO DE JANEIRO) – 2021 
 
                       Dia 30/01/2021                                     Dia 31/01/2021                                                      
                  SAB                                                     DOM 

 
 
 
 
 
 
 

04:32      1.1m 
11:23      0.4m 
15:23      1.2m 
23:48       0.0m 

04:17            1.2m 
10:49            0.3m 
14:56            1.2m 
23:00            0.0m 
 



 
 


