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INSTRUÇÕES DE REGATA 
 
 

 
1 - REGRAS 

1.1 A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de 
Regatas a Vela -2021/2024. 

1.2 Será aplicado o APENDICE T, arbitragem. 

1.3 Regras das Classes Convidadas serão aplicadas. 

1.4 No caso de conflito entre o Aviso de Regata e essas Instruções de Regata, valem as regras 

das Instruções de Regata. 

1.5 As Inscrições podem ser feitas no formulário online INSCRICAO_REGATA 

BOUGAINVILLEAS 2022 . 

 

 

https://forms.gle/jJjvbQ1tVqcnP37f9
https://forms.gle/jJjvbQ1tVqcnP37f9
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2 - ALTERAÇÕES DAS INSTRUÇÕES DE REGATA  

Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada antes das 11:00h do dia que entrará 
em vigor, exceto alteração na programação da regata, que será afixada até as 20:00h do dia 
anterior em que terá efeito. 
 
3 - AVISOS AOS COMPETIDORES  

Avisos aos competidores serão afixados no quadro virtual oficial de aviso do evento, que será o 
Grupo de Whatsapp Quadro_Avisos_Bougainvilleas 2022 . 
 
4 - SINALIZAÇÃO EM TERRA 

4.1 Sinalizações em terra serão feitas no quadro virtual de whatsapp, conforme item 3 acima 
dessas IR. 

 4.2 Quando o galhardete RECON é içado em terra, o seu significado descrito na sinalização de 
regata é modificado de “1 minuto” para “não antes de 45 minutos”. 

 
5 - PROGRAMA DA REGATA 

5.1 A regata será no dia 05 de junho de 2022. 

5.2 O horário programado para o encerramento das inscrições será as 11:00h do dia 05 de junho 

de 2022. 

5.3 O horário programado para o Sinal de Partida da regata será às 12:55h. 

5.4 Nenhum sinal de atenção será feito depois das 15:30h. 

 

6 – CLASSE, GRUPOS e BANDEIRAS 

Classe Bico de Proa  LoA     Bandeira   

Grupo 1   De 20 a 27,9 pés   Amarela 

Grupo 2   De 28 a 34,9 pés   Amarela 

Grupo 3   De 35 pés em diante   Amarela 

 

7 - ÁREA DA REGATA 

A área da regata será a Baía da Guanabara e adjacências. No Anexo I está um mapa com os 

principais pontos dos percursos. 

 

8 - PERCURSOS 

8.1 O percurso da regata será anunciado até o sinal de Atenção através do quadro de Avisos 
localizado na popa da embarcação da CR de largada. 

8.2 Percurso 1: Largada nas proximidades do CNC; montar boia inflável nas proximidades do 
Museu de Arte Contemporânea (MAC) por BB; montar boia inflável nas proximidades da Ilha da 
Laje por BE; montar boia inflável nas proximidades do Museu de Arte Contemporânea (MAC) 
por BE; chegada nas proximidades do CNC. 

8.3 Percurso 2: Largada nas proximidades do CNC; montar boia inflável nas proximidades do 
Museu de Arte Contemporânea (MAC) por BB; chegada nas proximidades do CNC. 

8.4 Percruso 3: Largada nas proximidades do CNC; montar boia de marcação cardinal  
(Amarela e Preta) nas proximidades de Gragoatá por BB; chegada nas proximidades do CNC. 

8.5 Após o sinal de partida, não haverá alteração de percurso. 
 

https://chat.whatsapp.com/EokkDIN36a35mqBW1YwGrz
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9 - MARCAS DE PERCURSO 

CR01 (GRUPOS 01, 02 e 03) 

Marcas de Partida e Chegada serão boias infláveis amarela. 

Marcas de Percurso boias infláveis laranjas. 

 

10 - LARGADA 

10.1 A linha de largada será definida entre o mastro desfraldando uma bandeira de cor alaranjada 

no barco da Comissão de Regata em uma das extremidades e a marca de partida posicionada 

na outra extremidade. 

10.2 Um barco que largou depois de decorridos 10 minutos após seu sinal de largada será 
considerado como não tendo largado (DNS). Isto altera a Regra A5.1 e A5.2. 

10.3 A CR poderá chamar os barcos que tiverem partido antes do sinal de largada. Falha em 
fazer tal comunicação, ou de um competidor não entender ou escutar a comunicação não serão 
considerados motivos para pedidos de reparação. Isso altera a RRV 62.1(a). 

 
11 - CHEGADA 

11.1 A linha de chegada será entre o mastro desfraldando uma bandeira azul no barco da 
Comissão de Regata e a marca de chegada na outra extremidade. 

11.2 A CR poderá manter sua posição utilizando o motor. 

 
12 - LIMITE DO TEMPO 

12.1 O limite do tempo para a chegada para todos os barcos participantes será às 17:00h. 

12.2 Serão considerados como DNF os barcos que não chegarem dentro do prazo acima. Isso 
modifica as regras 35, A5.1, A5.2 e A10.  

 
13 - PROTESTOS 

13.1 Os protestos para os barcos serão apresentados por escrito, em formulários disponíveis na 
Secretaria do Clube Naval Charitas e entregues até 30 minutos após a chegada da CR ao Clube. 

13.2 O mesmo prazo se aplica para protestos da CR, ou CP sobre incidentes observados na 
área de regatas e para pedidos de reparação. Isto altera RRV 61.3 e 62.2.   

13.2 Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos virtual do evento, até 
10 minutos depois de encerrado o prazo de protesto, a fim de informá-los do horário e local das 
audiências nas quais serão partes ou citados como testemunhas. 

 
15 - MEDIDAS DE SEGURANÇA 

15.1 Um barco que se retira deve notificar a Comissão de Regata, tão logo seja possível. 

15.2 Os comandantes devem ter conhecimento dos perigos à navegação existente nos percursos 
propostos. 

 
16 - COMUNICAÇÕES POR RÁDIO 

A CR usará o canal 74 do VHF para comunicações durante a Regata. 
 
17 - PREMIAÇÃO  

17.1 Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados de cada GRUPO. Haverá premiação 
especial para o Barco Fital Azul, quer dizer, aquele que cruzar em primeiro lugar a linha de 
chegada entre todos os barcos, e para o Barco Lanterninha, aquele que cruzar em último lugar 
entre todos os barcos. 
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17.2 A Cerimônia de Premiação será no Clube Naval Charitas logos após o término das Regatas. 

 
18 - RESPONSABILIDADE  

A decisão de participar ou não da Regata será de exclusiva responsabilidade dos velejadores, 
note a RRV 3. A organização da Regata ou qualquer outra pessoa ou entidade envolvida na 
organização não se responsabilizam por qualquer lesão (inclusive morte), danos ou extravio de 
material ou pessoal, perda ou reivindicação sustentada por competidores ou qualquer um 
relacionado com um competidor antes, durante e depois da regata.  
 
 
 

ANEXO I – MAPA ÁREA DE REGATA 
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