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Veleiros do Sul, Porto Alegre, RS, de 7 a 10 de novembro de 2017 
 

AVISO DE REGATA  
1. AUTORIDADE ORGANIZADORA 
1.1 Veleiros do Sul Sociedade Náutica Desportiva  

 
2. REGRAS 
2.1 O evento será regido pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela. 

2.2 As regras para o uso de barcos fornecidos pela organização se aplicam.  

2.3 Para as Regatas de Flotilhas, o Adendum Q da ISAF – Regatas de Flotilha Arbitradas, 

disponíveis no site oficial da ISAF (http://www.sailing.org), será aplicado e muda algumas 

regras de regata. A versão traduzida estará na íntegra em português brasileiro nestas 

Instruções de Regata. 

2.4 Cada equipe quando não estiver correndo regata terá que participar como umpire do 

evento. 

2.5 Para as Regatas de Flotilha, antes de uma punição ser aplicada pelos juízes, o barco poderá 

auto punir-se da seguinte forma: 

a) Infração na perna de contravento: executar um jibe. 

b) Infração na perna de popa: executar uma cambada. 

 

3. LOCAL 
3.1 Veleiros do Sul - Av. Guaíba, 2941 - Porto Alegre, RS - Brasil 

 

4. ELEGIBILIDADE 
4.1 O Campeonato é aberto para até 8 equipes de timoneiros militares da Marinha do Brasil. O 

(a) Comandante da equipe deverá assinar um termo de responsabilidade quanto aos barcos, 

equipamentos e integridade de sua tripulação. Serão convidados velejadores civis para 

complementar as equipes militares, preferencialmente associados do Veleiros do Sul. 

4.2 O (a) timoneiro (a) inscrito deverá estar no leme do barco enquanto em regata, exceto em 

emergência. 

4.3 A Comissão Organizadora poderá convidar tripulações a participar do evento a seu critério. 

4.4 Cada tripulação deverá fazer um depósito caução de acordo com o item 6.1 deste aviso de 

regata. 
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5. PROGRAMA 
5.1 Programação geral 

Data Dia  Horário Atividade 

31/outubro/17 3ª feira 17h Prazo final para confirmação de inscrições das 

equipes  

07/novembro/17 3ª Feira 09h 

10:00h 

 

14h as 18h 

18:15h 

Prazo final para pagamento da taxa caução 

Reunião de timoneiros e sorteio dos grupos (se 

houver necessidade) 

Regatas de flotilha 

Debriefing 

08/novembro/17 4ª Feira 10h 

11:30h 

14h as 18h 

18:15h 

Reunião de timoneiros 

Montagem dos barcos 

Regatas de flotilha 

Debriefing 

09/novembro/17 5ª Feira 10h 

11:30h 

14h as 18h 

18:15h 

19h 

Reunião de timoneiros 

Montagem dos barcos 

Regatas de flotilha 

Debriefing 

Confraternização e entrega de prêmios 

10/novembro/17 6ª Feira 11h Dia reserva para uso caso não se realize o número 

mínimo de regatas para validar o evento. 

5.2 Não será dado sinal de atenção de nenhuma regata após as 17:00h do dia 10/11/2017. 
 

6. INSCRIÇÕES E TAXAS 
a) Cada equipe deverá preencher o formulário de solicitação de inscrição anexo e enviar a 

comissão organizadora até as 17 horas do dia 31/10/2017 juntamente A inscrição só será 

efetivada com o pagamento do valor total da equipe mesmo que algum tripulante ainda 

não tenha sido confirmado. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 por equipe. 

b) Caso não se completem 8 equipes até o prazo final de inscrições, o campeonato será 

realizado com o número de inscritos até aquele prazo. 

6.1 Cada equipe elegível deverá efetuar na Secretaria da Regata até ás 10:00h do dia 
07/11/2017 um depósito caução para o reparo de um possível dano no valor de R$ 300,00. 

Não havendo avarias de qualquer tipo, este valor será devolvido no último dia do evento. 

6.2 No caso de avaria, o valor referente ao orçamento do reparo será descontado do valor 

depositado e deverá ser reposto antes do início das regatas do dia seguinte, de forma que o 

valor da caução se mantenha integral por quanto durar a participação daquela equipe. 

 

7. BARCOS, VELAS E EQUIPAMENTOS 
7.1 Serão usados até 6 veleiros da Classe Elliot 6m com 3 tripulantes. 
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7.2 Serão fornecidas as seguintes velas: Mestra, Buja e Balão. 

7.3 Os barcos serão designados de acordo com os critérios da autoridade organizadora. 

7.4 A organização não fornecerá coletes salva vidas. Cada competidor deverá utilizar seu 

próprio colete salva vidas. 

 

8. TIMONEIRO E TRIPULAÇÃO 
8.1 Geral 

(a) Cada equipe deve inscrever 3 velejadores. 

(b) Quando um timoneiro inscrito fica impossibilitado de seguir no evento, é necessário 

solicitar que a CR autorize que um membro da tripulação o substitua. 

(c) Quando um tripulante fica impossibilitado de seguir no evento, é necessário solicitar 

que a CR autorize sua substituição, e que não infrinja o item 8.1(e). 

(d) Não será permitido que um tripulante que tenha participado de alguma regata por uma 

equipe corra qualquer regata por outra equipe. 

 

9. FORMATO DO EVENTO 
9.1 O Campeonato será formado por uma Etapa de Regatas de Flotilha. 
9.2 Etapa de Regatas de Flotilha 

a) Fase Classificatória de regatas de Flotilha – divisão em grupos ou todos contra todos. 

b) Fase Final de Regatas de Flotilha: Divisão em grupos de vencedores e perdedores ou 

todos contra todos. 

9.3 Outros formatos podem ser usados desde que devidamente publicados nas Instruções de 

Regata.  

9.4 A Autoridade Organizadora pode alterar o formato, terminar ou eliminar qualquer rodada 

ou etapa, quando as condições não permitirem a conclusão no formato planejado. 

 

10. INSTRUÇÕES DE REGATA 
10.1 Estarão à disposição dos competidores na secretaria do campeonato na reunião de 

timoneiros. 

 

11. PERCURSO 
11.1 O percurso será Barla Sota sendo que nas regatas de Flotilha as marcas devem ser deixadas 

por BB. 

 

12. SISTEMA DE PUNIÇÃO  
12.1 Para este evento a regra 44.1 é alterada, substituindo-se a Punição de Duas Voltas pela 

Punição de Uma Volta. 

 

13. PONTUAÇÃO 
13.1 Para as Regatas de Flotilha será utilizado o sistema linear de pontuação do Apêndice A das 

regras da ISAF. 
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13.2 Uma regata é requerida para constituir a série. Os descartes serão definidos nas instruções 

de regata. 

 

14. PREMIAÇÃO 
14.1 Serão agraciados com troféus as 3 equipes melhores colocadas na classificação geral.  

 

15. DIREITOS DE IMAGEM SOM E MÍDIA 
15.1 A Organização poderá pedir que os velejadores estejam disponíveis para entrevistas. 

15.2 A organização poderá usar qualquer imagem e sons gravados durante o evento, livres de 

quaisquer custos. 

 
16. RESPONSABILIDADE 
16.1 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. 

 
17. OUTRAS INFORMAÇÕES 
17.1 Veleiros do Sul -Av. Guaíba, 2941 

CEP 91900-420 – Vila Assunção, Porto Alegre, RS - Brasil 

Telefax: + 55 51 3265-1733 ou 3265.1717 - Email: esportiva@vds.com.br  

Home page:http://www.vds.com.br 

Secretaria Esportiva:  Odécio Carlos Adam ou Douglas do Carmo. 
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Anexo A 
 

ÁREA DE REGATAS 
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FICHA DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
 

Nome da Equipe:  Clube:  

 

Nome do (a) Timoneiro (a): Peso: 

Telefone: Email: Idade: 

Endereço: Cidade: 

País: ID ISAF Sailor: 

 

Tripulante Central 1: Peso: 

Telefone: Email: Idade: 

Endereço: Cidade: 

País: ID ISAF Sailor: 

 

Proeiro (a):  Peso: 

Telefone: Email: Idade: 

Endereço: Cidade: 

País: ID ISAF Sailor: 

DECLARAÇÃO 
 

Pela assinatura desta ficha de inscrição, declaro aceitar como definitivas as penalidades impostas e outras 

ações feitas de acordo com as Regras de Regata a Vela, o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, bem 

como as regras para utilização dos barcos cedidos pela autoridade organizadora. 

Declaro que competirei sob minha responsabilidade e risco. As autoridades organizadoras, pessoas e outros 

envolvidos na organização do campeonato não serão responsabilizados por qualquer dano, perda ou 

acidente pessoal que venha a ocorrer com minha tripulação ou barco, tanto em terra como na água, como 

conseqüência de minha participação neste evento.  

 

____/______/____ __________________________________________________________  

Data Assinatura do (a) timoneiro (a) 
Enviar a ficha de solicitação de convite para o email esportiva@vds.com.br . 

 

 

 

 


