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Campeonato Estadual da Classe Snipe 
2021 

AVISO AOS COMPETIDORES 
Aviso Número: 01 

Postado em: 23 de novembro de 2021, 17h00min  
Referente:  Alteração e complementação das Instruções de Regata 

da FEVERS nos itens 7, 11, 12, 13, 14 
____________________________________________________________________ 

 
7. INSCRIÇÕES 
7.1 A inscrição de um barco para uma regata ou série, mediante preenchimento de ficha de 

inscrição física ou nos aplicativos dos clubes pelo link 
https://forms.gle/YweMx9QVjjaXvtTd6 até uma (1) hora antes do início da sinalização 
da primeira regata da série.  

 
11.  PROGRAMA DE REGATAS  
11.1 -  As regatas serão disputadas conforme segue: 

Data Horário Atividade 
26.11.2021 – 6ª feira 9h as 12h  

14h 
Inscrições  
Regatas do dia  

27.11.2021 – sábado 14h Regatas do dia  
28.11.2021 – domingo 11h Regatas do dia  

11.2  Seis regatas estão programadas. 
11.3  Uma regata extra por dia pode ser navegada, desde que uma regata não se torne uma 

antecipação do programa. 
11.4.  Não será feito sinal de atenção de nenhuma regata após as 16h de domingo, dia 28 de 

novembro de 2021.  
 
12.  ÁREAS DE REGATAS 
12.1  As regatas serão realizadas na Baía do Cristal Oeste. 
 
13. MARCAS DE PERCURSOS  
13.1 -  As marcas de percurso serão bóias infláveis piramidais cor amarela. 
13.2 – A marca de largada será uma bóia inflável cilíndrica cor amarela. 
13.3 – As marcas de alteração de percurso serão da cor laranja. 
13.4 – As marcas de chegada serão: 

a) Percursos “W”, “O”, “T”: uma marca de barlavento  
b) Percursos “W2”, “O2”, “T2”: Uma bóia inflável cilíndrica cor amarela. 

https://forms.gle/YweMx9QVjjaXvtTd6
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14.  PERCURSOS 
14.1 - Serão utilizados os percursos da Classe Snipe descritos no Anexo A na página 12 das 

Instruções de Regata da FEVERS. 

 
DIAGRAMA DOS PERCURSOS (com as respectivas bandeiras indicativas de 

percurso) 

Code Flag “W”  

 
 

Code Flag “O”  

 

Code Flag “T”  

 

 
Code Flag “W2” 

 

 

 

Code Flag “O2” 

 

 

 

Code Flag “T2” 

 

 

 

 


