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Veleiros do Sul, Porto Alegre, RS, de 28 de fevereiro e 1º de março de 2015 

 

AVISO DE REGATA 
 
1. AUTORIDADE ORGANIZADORA 
1.1  Veleiros do Sul Sociedade Náutica Desportiva  
 
2.  REGRAS 
2.1 O evento será regido pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela. 
2.2 As regras para o uso de barcos fornecidos pela organização se aplicam.  
 
3. LOCAL e AREA DE REGATAS 
3.1 Veleiros do Sul - Av. Guaíba, 2941 - Porto Alegre, RS - Brasil 
3.2 As regatas serão realizadas nas proximidades da Usina do Gasômetro conforme mostra a 

carta náutica do anexo A. 
 

4. PROGRAMA 
4.1 Programação geral 

Data Dia  Horário  Atividade 

28/fev/2015 sábado 10:30h  
11h 
14h 

Prazo final para inscrições das equipes 
Reunião de timoneiros e sorteio dos barcos  
Regatas  

1º/mar/2015 Domingo 14h 
16:30h 
 
18:00h 

Regatas  
Horário limite para inicio da sinalização da 
última regata 
Entrega de Prêmios Radimagem 

4.2 Não serão realizadas mais de 3 regatas por dia por equipe 
4.3 Não será dado sinal de atenção de nenhuma regata após as 16:30h do dia 1º/03/2015. 
 
5. ELEGIBILIDADE 
5.1 O Campeonato é aberto para até 06 equipes convidadas pela Comissão Organizadora. O (a) 

Comandante da equipe deverá assinar um termo de responsabilidade quanto aos barcos, 
equipamentos e integridade de sua tripulação. 

5.2 A Organização poderá convidar tripulações a participar do evento a seu critério. 
 
6. INSCRIÇÕES 
6.1 Cada equipe deverá preencher o formulário de inscrição em anexo e enviar a comissão 

organizadora, até as 10 horas do dia 28/02. 
6.2 No caso de avaria, a equipe responsável pelo dano deverá arcar com as despesas de reparo 

dos danos, valor este apurado pela autoridade organizadorea 
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7.  TAXAS:  
7.1 Será cobrada taxa de inscrição de R$ 25,00 por velejador. 

 
8. BARCOS, VELAS E EQUIPAMENHTOS 
8.1 Serão usados 6 veleiros da Classe Elliot 6m com 3 tripulantes. 
8.2 Serão fornecidas as seguintes velas: Mestra, Buja e Balão. 
8.3 Os barcos serão sorteados de acordo com os critérios da autoridade organizadora. 
8.4 A organização não fornecerá coletes salva vidas de modo que todos os tripulantes deverão 

ter seus próprios coletes. 
8.5 A organização fornecerá coletes de lycra do patrocinador para cada tripulante os quais 

deverão estar vestidos durante todo o período que os competidores estiverem a bordo. 
 
9. TIMONEIRO E TRIPULAÇÃO 
9.1 Geral 

(a) Cada equipe deve inscrever 3 velejadores. 
(b) O peso total da tripulação não poderá exceder 315 Kg  
(c) Quando um timoneiro inscrito fica impossibilitado de seguir no evento, é necessário 

solicitar que a CR autorize que um membro da tripulação o substitua. 
(d) Quando um tripulante fica impossibilitado de seguir no evento, é necessário solicitar que 

a CR autorize sua substituição. 

10. FORMATO DO EVENTO 
10.1 O evento será de regatas de flotilha, correndo 6 equipes no máximo por regata. 
10.2 8 regatas estão previstas na Fase classificatória, sendo 5 no primeiro dia e 3 no segundo dia. 
10.3 Os 3 primeiros colocados na fase classificatória passarão para a fase final e levarão a 

pontuação correspondente a sua classificação final naquela fase, ou seja, o primeiro lugar 
terá 1 ponto, o segundo lugar 2 pontos e o terceiro lugar 3 pontos.  

10.4 Duas regatas finais serão realizadas entre os 3 barcos simultaneamente e os pontos somados 
aqueles previstos no item10.3.  

10.5 A Autoridade Organizadora pode alterar o formato, terminar ou eliminar qualquer rodada ou 
etapa, quando as condições não permitirem a conclusão no formato planejado. 

 
11. INSTRUÇÕES DE REGATA 
11.1 Estarão a disposição dos competidores na secretaria do campeonato na reunião de 

timoneiros. 
 
12. PERCURSO 
12.1 O percurso será trapezoidal ou triangular modificado, deixando as marcas por bombordo 

com chegadas em través no mesmo ponto da largada. 
 
13.  PONTUAÇÃO 
13.1  Será utilizado o sistema linear de pontuação do Apêndice A das regras da ISAF. 
13.2 Com a realização de 6 a 8 regatas na fase fase classificatória, haverá um descarte. 
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14. PREMIAÇÃO 
14.1 Serão distribuídos ás 3 primeiras equipes premiação em dinheiro nos valores de: 

1º lugar – R$ 500,00 
2º lugar. – R$ 300,00 
3º lugar – R$ 200,00 
 

15. DIREITOS DE IMAGEM SOM E MÍDIA 
15.1 A Organização poderá pedir que os velejadores estejam disponíveis para entrevistas. 
15.2 A organização poderá usar qualquer imagem e sons gravados durante o evento, livres de 

quaisquer custos. 
15.3 Todos as formas de divulgação da marca do patrocinador solicitadas pela Organização aos 

competidores devem ser cumpridas.  
 

16. RESPONSABILIDADE 
16.1 Os competidores participam do campeonato inteiramente por sua conta e risco. Veja a regra 

4, Decisão de Competir. A Autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade 
por danos materiais, danos pessoais ou morte, antes, durante ou depois da regata. 

 
17. OUTRAS INFORMAÇÕES 
17.1 Veleiros do Sul -Av. Guaíba, 2941 

CEP 91900-420 – Vila Assunção, Porto Alegre, RS - Brasil 
Telefax: + 55 51 3265-1733 ou 3265.1717 - Email: esportiva@vds.com.br  
 Home page:http://www.vds.com.br 
Secretaria Esportiva:  Odécio Carlos Adam ou Ricardo Pereira 
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Anexo A 
 

ÁREA DE REGATAS 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome da Equipe: sobrenome do Timoneiro (a) 

 
Clube: 

 
Nome do (a) Timoneiro (a): Peso: 

Telefone: Email: Idade: 

Endereço: Cidade: 

País: ID ISAF Sailor: 

 
Tripulante Central 1: Peso: 

Telefone: Email: Idade: 

Endereço: Cidade: 

País: ID ISAF Sailor: 

 
Proeiro (a):  Peso: 

Telefone: Email: Idade: 

Endereço: Cidade: 

País: ID ISAF Sailor: 

DECLARAÇÃO 
 
Pela assinatura desta ficha de inscrição, declaro aceitar como definitivas as penalidades impostas e outras 
ações feitas de acordo com as Regras de Regata a Vela, o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, bem 
como as regras para utilização dos barcos cedidos pela autoridade organizadora. 
Declaro que competirei sob minha responsabilidade e risco. As autoridades organizadoras, pessoas e outros 
envolvidos na organização do campeonato não serão responsabilizados por qualquer dano, perda ou acidente 
pessoal que venha a ocorrer com minha tripulação ou barco, tanto em terra como na água, como 
conseqüência de minha participação neste evento.  
 

____/______/____ __________________________________________________________  

Data Assinatura do (a) timoneiro (a) 
Enviar a ficha de solicitação de convite para o email esportiva@vds.com.br . 
 


