
   
Veleiros do Sul, 20 de outubro de 2018 

#festivalOPvds 
 

INSTRUÇÕES DE REGATA 
1. REGRAS  
1.1 O evento será regido pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela. A regra que limita a 

idade do velejador na classe optimist não estará em vigor. 
1.2 Poderá ser aplicado o Apêndice P nesta regata. 
 
2. PROGRAMA DE REGATAS 
2.1 As regatas serão disputadas conforme segue: 

14:00 Reunião de timoneiros em frente ao Hangar 1 onde ficam os Laser’s 
15:00 Início da Regata 
Entrega de prêmios logo após o término da regata. 
 

3. A PARTIDA 
3.1 As regatas terão a largada de acordo com a regra 26 da ISAF. 
3.2 A linha de partida será formada pelo alinhamento do barco da CR e uma bóia inflável Rosa fundeados 

próximo ao farol do Veleiros do Sul. 
3.3 Todas as classes/categorias largarão juntas. 
 
4. PERCURSO 
4.1 O percurso será montado na baia do Cristal a leste do Canal de navegação e as marcas devem ser 

deixadas por bombordo. 
a) Bóia inflável LARANJA fundeada em frente ao portão do Hipódromo do Cristal, deixar por BB  
b) Bóia inflável AMARELA fundeada a oeste/noroeste/sudoeste da marca anterior, deixar por BB. 
 
5. LINHA DE CHEGADA 
5.1 A linha de chegada será formada por uma bóia inflável Rosa fundeada próximo ao farolete do Veleiros 

do Sul e um barco da CR.  
 

6. PREMIAÇÃO 
6.1 Os prêmios serão outorgados da seguinte forma: 

• 1° ao 3° lugar geral (qualquer das categorias) 

• 1° ao 3° lugar estreantes 

• 1º lugar em dupla 

• 1° lugar geral ex-optimista 
 

6.2 Prêmios especiais: 

• Melhor foto do evento. A foto deve ser postada em #festivalOPvds no momento em que o evento 
estiver acontecendo. 

• Prêmio Surpresa 
6.3 Todos os participantes receberão medalhas de participação.  
 
7. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
7.1 Os competidores participam do campeonato inteiramente por sua conta e risco. Veja a regra 4, Decisão 

de Competir. A Autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, 
danos pessoais ou morte, antes, durante ou depois da regata. 



   

 

Anexo 1 – Diagrama do Percurso 
 

 
 


