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REGATA PASSEIO  

Perna 1: VDS - BARRA DO RIBEIRO  
Perna 2: BARRA DO RIBEIRO - ILHA CHICO MANOEL 

Perna 3: ILHA CHICO MANOEL - VDS 
 

20 e 21 de janeiro de 2018 
 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATA 
Estas Instruções complementam e alteram as Instruções de Regata da FEVERS 2018 
 

1. REGRAS 
1.1 Todos os competidores deverão estar vestindo coletes salva vidas enquanto estiverem 

na água. Isto altera as regras das Classe HC 16. 
 
2. PROGRAMA SOCIAL, DE TRANSPORTE E DE REGATAS 

Data Dia 
Semana 

Horário  Atividade 

18/01/2018 5ª feira 18h Encerramento das Inscrições e confirmações de 
utilização do barco de apoio para levar material e/ou 
transporte de velejadores 

20/01/2018 Sábado 10h 
13h 
16h 
20h 

Perna 1: VDS –Barra do Ribeiro 
Almoço na Barra do Ribeiro 
Perna 2: Barra do Ribeiro - Ilha Chico Manoel 
Jantar na Ilha Chico Manoel  

21/01/2018 Domingo 9:00h 
10:00h 

Saída dos barcos de apoio do VDS  
Perna 3:  Ilha Chico Manoel – VDS 

 
3. CLASSES CONVIDADAS 
3.1 Classes HC 16 
3.2  
4. INSCRIÇÕES 
4.1 Serão aceitas inscrições até as 18 horas do dia 18 de janeiro de 2018, 5ª feira.  
 
5. PARTIDA  
5.1 Todas as classes largarão juntas em uma única partida. Será utilizado o sistema de partida da 

regra 26 da ISAF. 
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6. Perna 1: VDS - BARRA DO RIBEIRO  
6.1 Linha de largada: Linha imaginária formada por uma bóia inflável amarela 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:  
a. Pedras das Baleias deixar por BE 
b. Bóia verde nº 120 deixar 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 amarela fundeada em frente ao 
Engenho Santo Antonio na Barra do Ribeiro. 

 
7. Perna 2: BARRA DO RIBEIRO  
7.1 Linha de largada: Linha imaginária formada por uma bóia inflável amarela fundeada em 

frente ao Engenho Santo Antonio na Barra do Ribeiro e o mastro de sinais do barco da 
Comissão de Regata onde estará desfraldada uma bandeira laranja. 
 

7.2 Percurso:  
a) Bóia verde nº 116 deixar por BE  

 
7.3 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 amarela fundeada a noroeste da Ilha 
Chico Manoel.  

 
8. Perna 2: ILHA CHICO MANOEL - VDS 
8.1 Linha de largada: A linha de largada será formada pelo mastro de sinais do barco da CR e 

uma bóia inflável amarela fundeada a noroeste da Ilha Chico Manoel  
 

8.2 Percurso: Deixar as Pedras das Baleias por BB  
a. Pedras das Baleias deixar por BB 
b. Bóia encarnada de demarcação do canal do Clube dos Jangadeiros (primeira bóia de 

fora, mais a oeste) deixar por BB. 
 
8.3 Linha de chegada: 

A linha de chegada será determinada pelo mastro de sinais da embarcação da Comissão de 
Regata que deverá ser deixado por BB e a bóia luminosa nº 140 do Canal das Pedras Brancas 
que deverá ser deixada por BE. A linha de chegada ficará localizada fora do canal de 
navegação. 

 
9. TEMPO LIMITE 
9.1 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.  
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10. DESISTÊNCIAS 
10.1 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. 

 


