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REGATA TROFÉU COMODORO MANFRED FLÖRICKE 
DE MONOTIPOS VDS ILHA CHICO MANOEL 

29 e 30 de Março de 2014 
 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATA 
Estas Instruções complementam e alteram as Instruções de Regata da FEVERS 2014 
 

1. REGRAS 
1.1 A regata será regida pelas “regras‟, tais como definidas nas Regras de Regata à Vela da ISAF 

2013/2016.  

1.2 As regras - sinal de retardamento RECON e 66 são alteradas para: Sinal RECON, quando 
sinalizado em terra substitui-se “um minuto” por “não antes de decorridos sessenta minutos”.  

1.3 Todos os competidores deverão estar vestindo coletes salva vidas enquanto estiverem 
na água. Isto altera as regras das Classes Soling, Laser e HC 16. 

 
2. PROGRAMA SOCIAL, DE TRANSPORTE E DE REGATAS 
2.1 A regata será regida pelas “regras‟, tais como definidas nas Regras de Regata à Vela da ISAF 

2013/2016 
Data Dia 

Semana 
Horário  Atividade 

27/03/2014 5ª feira 18h Encerramento das Inscrições e confirmações de 
utilização do barco de apoio para levar material e/ou 
transporte de velejadores 

29/03/2014 Sábado 11h 
19h 
20h 

Regata de Ida VDS –Ilha Chico Manoel 
Churrasco de confraternização na Ilha Chico Manoel  
Retorno dos barcos de apoio 

30/03/2014 Domingo 9:00h 
11:30h 
17:30h 

Saída dos barcos de apoio do VDS  
Regata Ilha Chico Manoel – VDS 
Entrega de Prêmios 

 
3. CLASSES CONVIDADAS 
3.1 Classes Soling, HC 16, 420, Laser Standard e Laser Radial.  
 
4. INSCRIÇÕES 
4.1 Serão aceitas inscrições até as 18 horas do dia 27 de março de 2014, 5ª feira. Isto altera 

o item 6.1 das IR da FEVERS 2014. 
4.2 Taxas de Inscrição por velejador: R$ 20,00 
4.3 Os comandantes que desejarem levar convidados para a Ilha Chico Manoel deverão retirar 

convites na Secretaria Esportiva até dia 27 de março, 5ª feira às 18 horas. Os convites 
custarão R$ 40,00 por pessoa e o translado ficará por conta de cada um.  

 
5. PARTIDA  
5.1 Todas as classe largarão juntas em uma única partida. Será utilizado o sistema de partida da 

regra 26 da ISAF. 
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6. REGATA 1: VDS – ILHA CHICO MANOEL 
6.1 Linha de largada: Linha imaginária formada por uma bóia inflável laranja fundeada em 

frente ao Veleiros do Sul e o mastro de sinais do barco da Comissão de Regata onde estará 
desfraldada uma bandeira laranja. 
 

6.2 Percurso: Deixar as Pedras das Baleias por BE 
 

6.3 Linha de chegada: A linha de chegada será formada pelo mastro de sinais do barco da CR 
que deverá ser deixado por Boreste e uma bóia inflável laranja fundeada a noroeste da Ilha 
Chico Manoel.  

 
7. REGATA 2: ILHA CHICO MANOEL - VDS 
7.1 Linha de largada: A linha de chegada será formada pelo mastro de sinais do barco da CR e 

uma bóia inflável laranja fundeada a noroeste da Ilha Chico Manoel  
 

7.2 Percurso: Deixar as Pedras das Baleias por BB  
 
7.3 Linha de chegada:  Linha imaginária formada por uma bóia inflável laranja fundeada 

em frente ao Veleiros do Sul e o mastro de sinais do barco da Comissão de Regata onde estará 
desfraldada uma bandeira laranja. 

 
8. TEMPO LIMITE 
8.1 O tempo limite para esta regata será as 17:00h para a chegada de todos os barcos. Os barcos 

que não chegarem até este horário serão considerados DNF e a CR iniciará a operação de 
resgate/reboque com os barcos de apoio.  
 

9. DESISTÊNCIAS 
9.1 Em caso de desistência de algum iate, é obrigatória a sua comunicação para a CR, 

pessoalmente ou por terceiros, no primeiro momento possível. A falta desta comunicação 
poderá implicar na desclassificação do iate desistente. 

 
10. PREMIAÇÃO 
10.1 A premiação da regata será no dia 30 de março 2014 no VDS as 17h30min. 
10.2 Serão premiados o 1°, 2° e 3º classificados de cada classe que tiver pelo menos 3 barcos 

participantes. 
10.3 Será oferecido um prêmio único ao primeiro colocado de cada classe oferecido pela família 

Flöricke em homenagem ao Comodoro Manfred Flöricke. Este prêmio ficará exposto no 
Veleiros do Sul e levará os nomes dos vencedores de cada classe na galeria dos campeões do 
troféu. 
 

11. PROTESTOS: 
11.1 Os protestos apresentados serão julgados conforme o item 20 das IR da FEVERS 2014. 
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Anexo A 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
12. CARDÁPIO DOS EVENTOS SOCIAIS 
12.1 Churrasco na Ilha Chico Manoel no dia 29 de março de 2014 

- Carnes tipo vazio, costela, salsichão e pão 
- Salada de tomate e alface 
- Bebidas: Refrigerante, água e cerveja 
- Os velejadores deverão providenciar pratos e talheres. 
- Quem quiser utilizar os barcos do Clube para levar material ou comida e bebida extra devem 
identificar seus volumes e deixá-los na secretaria esportiva até as 10h do dia 29/03/2014. 
 

12.2 Choripan de entrega de prêmios na churrasqueira Vento Sul dia 30 de março de 2014:  
- Salsichão com pão, alface, tomate, maionese, mostarda, katchup, refrigerantes e cerveja.  

 
13. VOLTA A NOITE E IDA DOS TRIPULANTES 
13.1 Recomendamos que cada tripulação se organize para retornar a noite e ir no dia seguinte de carro 

através da Marina do Lessa. O VDS poderá colocar uma embarcação para fazer a travessia, se 
necessário 

 
14. BARCO DE APOIO PARA OS COMPETIDORES 
14.1 Veleiros do Sul colocará duas embarcações para trazer os competidores no sábado a noite para Porto 

Alegre e levar domingo de manhã para a Ilha. As vagas serão ocupadas obedecendo a ordem de 
inscrição na regata e de retirada dos convites na secretaria esportiva. 

 
14.2 O barco de apoio cumprirá o seguinte roteiro: 

Dia 29/03/2014 – sábado  
11:00h saída para ver a largada e ida para a Chico em seguida 
20:00h – retorno da Chico para o Veleiros do Sul com escala no Clube dos Jangadeiros, se necessário. 

 
Dia 30/03/2014 – domingo 
9:00h - saída do VDS para a Ilha Chico Manoel com escala no Clube dos Jangadeiros, se necessário 
11:30h – retorno da Chico para o Veleiros do Sul 

14.3 Os comandantes que desejarem mandar material pelos barcos de apoio devem embalar e identificar o 
material com nome do barco ou do comandante.  

 
15. PERNOITE NA ILHA CHICO MANOEL 
15.1 Para pernoitar na Ilha os competidores poderão instalar barracas sob as árvores em local pré-

determinado ou utilizar o galpão dos banheiros enquanto houver lugar. A utilização destes lugares será 
por ordem de chegada no local. 

 
15.2 Outra maneira para pernoite será nos barcos de oceano de convidados cujos convites devem ser 

retirados na secretaria esportiva. 
 
A Comissão Organizadora 


