
   

  

 

REGATAS DOS 83 ANOS DO VELEIROS DO SUL 
 

Dias 09 de Dezembro de 2017 
 

INSTRUÇÕES DE REGATA - MONOTIPOS  
CLASSES: Soling, HC 16, HC 14, 470, Snipe, 420, 29er, Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, 

Optimist Veteranos e Estreantes.  
 

1. DATA/HORÁRIO 09/12/2017 – SÁBADO - 14:00 horas 

2. INSCRIÇÕES: Os barcos e competidores elegíveis podem ser inscritos gratuitamente preenchendo o 

formulário de inscrição até as 12:00 horas do dia 09 de dezembro de 2017 nas secretarias esportivas dos 

clubes filiados a FEVERS. 

 

3. PARTIDA: A regata terá a partida na seguinte ordem: 

1ª partida – Soling, HC 16, HC 14, 470, Snipe ,420, 29er, Laser (Std, Rad e 4.7) 

2ª partida – Optimist Veteranos e Optimist Estreantes 

 

4. LINHA DE PARTIDA: A linha de partida será determinada pelo mastro de sinais da embarcação da CR e 

uma bóia inflável rosa fundeados na baia do Cristal próximo ao farol do Veleiros do Sul. 

 

5. PERCURSOS: As marcas devem ser passadas ou contornadas na seguinte sequência: 

6.1 Classes Soling, HC 16, HC 14, 470, Snipe, 420, 29er, Laser Standard, Radial e 

4.7 
• Bóia inflável amarela fundeada nas proximidades da Estação do Catamarã do Barra Shopping Sul, 

deixar por BB. 

• Bóia inflável laranja fundeada em frente ao Museu Iberê Camargo contornar deixando por BB 

• Marca encarnada nº 129 do Canal do Cristal contornar deixando por BB 

• Bóia inflável laranja fundeada próximo ao Veleiros do Sul contornar deixando por BB 

• Bóia inflável amarela fundeada nas proximidades da Estação do Catamarã do Barra Shopping Sul, 

deixar por BB. 

• Bóia inflável laranja fundeada em frente ao Museu Iberê Camargo contornar deixando por BB 

• Marca encarnada nº 129 do Canal do Cristal contornar deixando por BB 

 

6.2  Classes Optimist Veteranos e Optimist Estreantes  
• Bóia inflável amarela fundeada nas proximidades da Estação do Catamarã do Barra Shopping Sul, 

deixar por BB. 

• Bóia inflável laranja fundeada em frente ao Museu Iberê Camargo contornar deixando por BB 

• Marca encarnada nº 129 do Canal do Cristal contornar deixando por BB 
 

6. LINHA DE CHEGADA: a linha de chegada será determinada pelo alinhamento do mastro do barco da 

CR e uma bóia inflável rosa fundeados próximo ao Farol do Veleiros do Sul. 

 

7. PROTESTOS: Os protestos serão julgados na sede do VDS logo após ter expirado o prazo de uma hora 

para apresentação dos protestos.  A regra 66 da ISAF é alterada pela seguinte sentença: no último dia de 

regata, uma parte só pode pedir reabertura de audiência, até 15 (quinze) minutos ter sido informada da 

decisão. Entende-se por informada sua publicação no Quadro de Avisos. 

 

8. PREMIAÇÃO: A premiação será realizada no dia 10 de dezembro de 2017 às 18:30h no VDS. 

Os prêmios serão distribuídos conforme publicado no aviso de regata. 

 


