
                                                                                                
    

  INSTRUÇÕES DE REGATA – Reemissão. 
 

REGATA ALMIRANTE TAMANDARÉ - 19/Abril/2019 
(Opção de ida para o Rally Náutico Semana Santa – Carneiros)* 

 
 
REGRAS E CLASSES 
 

• Regata a ser disputada de acordo com as regras da ISAF à excessão de: 
 

1. Determinação específica para regatas da FREVO: O sistema de Chamada 
Individual incorporará, obrigatoriamente, pronto aviso pelo rádio VHF no canal oficial da 
regata, sem prejuízo para as determinações de sinalização das referidas regras de 
regata a vela. Isso muda a regra 29.1 

 
2. Também seguindo as determinações da FREVO, a manifestação da intenção de 

protestar por parte de qualquer veleiro competidor incluirá, além dos procedimentos 
previstos nas regras de regata, a comunicação por rádio VHF, no canal oficial, à CR ao 
final da sua regata. Isto altera a regra 61.1. 
 

• Classes convidadas: RGS A, RGS B, MOCRA Regata, MOCRA Cruzeiro. Veleiros sem 
certificados de classe terão seus ratings atribuídos pela organização.  
  

 
PROGRAMAÇÃO 
 

17 Abr 2019: Último dia de inscrições. 
18 Abr 2019: Reunião dos Comandantes no CICP às 21h e leitura das Instruções de Regata. 
19 Abr 2019: Partida às 00:30h no Porto do Recife. Noite da quinta para madrugada da sexta. 
                       Café da manhã na praia com a chegada dos veleiros em Tamandaré. 
                       Jantar de premiação no Forte de Tamandaré a partir das 19:00h. 
Maré: quinta-feira 18 Abril: 0,0 m às 21:41h. 
              
PERCURSO 
 

Partida no Porto do Recife na altura da praça do marco Marco Zero, com linha de partida 
formada pela CR situada a bombordo e o Monumento à Cidade do Recife a boreste 
(Brenand). Percurso livre até a linha de chegada em Tamandaré. A linha de chegada será 
formada por duas boias (B1 e B2, ver imagem mais adiante nesta IR) alinhadas no 
sentido sudeste, nas proximidades das coordenadas S08°46’39’’ e W35°05’10’’. Os 
veleiros deverão contatar a CR (embarcada e nas imediações da linha de chegada) pelo 
rádio Canal 72 informando sua aproximação da linha de chegada. 

Limite DNS: 15 minutos após a partida. 

Limite DNF: A Critério da CR/Organização a depender das condições meteorológicas. 

        A critério exclusivo da CR, o percurso poderá ser alterado mediante informação por rádio  
 aos veleiros seja por questões meteorológicas, manobras no Porto ou de força maior. 
 
*Na sexta ou sábado, os veleiros interessados em participar do Rally da Semana 
Santa seguirão para Carneiros e lá terão vigilância diuturna. 
 Para os veleiros que já se econtram em Carneiros, a Organização providenciará  
Transporte ida e volta para o Jantar de confraternização e premiação da regata a se 
realizar no Forte de Tamandaré na sexta-feira às 19h. 
 
 
 



                                                                                                
 
 

 
PREMIAÇÃO, INSCRIÇÃO, CONFRATERNIZAÇÃO E ACOMODAÇÔES. 
 

• Serão premiados com troféus (um por embarcação) e medalhas (para todos os 
tripulantes) os 1°, 2° e 3º colocados das classes convidadas, bem como o primeiro 
veleiro a cruzar a linha de chegada com o Troféu Fita Azul. 

• As inscrições podem ser feitas por e-mail ao Cabanga, mediante envio da ficha de 
inscrição e pagamento diretamente ao Cabanga até o dia 17 de abril de 2019 na 
Reunião dos Comandantes.  

• O valor da inscrição por tripulante/convidado é de R$ 50,00 (cinquenta reais) com 
direito a jantar e chopp. O pagamento pode ser feito via transferência ou cartão de 
crédito ou débito na secretaria do Cabanga. (Dados da conta para 
depósito/transferência - Itau, AG 1632, C/C 16225-9, CNPJ 08.962.326/0001-01, 
Cabanga Iate Clube de Pernambuco)  

• Mesmo os veleiros pré-inscritos via confirmação no grupo whatsapp da FREVO, 
precisarão enviar a ficha de inscrição até a reunião dos Comandantes, 
obrigatoriamente e devidamente assinada pelo Comandante do veleiro. 

• O evento garantirá traslado da tripulação e vigilância dos veleiros, acomodação de 
pernoite no CEPENE em Tamandaré. Em Carneiros (Rally da semana santa) haverá 
transporte ida e volta para participação do Jnatar de preiação e confraternização da 
regata. É importante que os interessados no pernoite em Tamandaré (sexta para 
o sábado) informem à Organização, o número de tripulantes que lá se 
hospedarão. Necessário levar roupa de cama e banho. 

ANCORAGEM - TRASLADO  

 

Vindo do norte, após a linha de chegada, as embarcações deverão guinar à direita, 
seguindo em direção à uma boia pequena e discreta (ver imagem anexa ao final desta IR) 
com coordenadas S08°46’19,6’’ W35°05’37.5’’ que sinaliza a entrada da barra de 
Tamandaré e deverá ser deixada por boreste. Em seguida aproar no alinhamento do píer 
do CPENE/ICMBio e Farol, seguindo em direção à praia. Haverá uma embarcação na 
área abrigada da barra para orientação dos veleiros sobre ancoragem.   

IMPORTANTE: A área que as embarcações irão passar entre as marcas de chegada e 
antes da área de ancoragem são áreas de preservação ambiental e fiscalizada pelo 
ICMBio, sendo proibida qualquer atividade, como fundeio, passeios, mergulho, pesca, etc. 

Em frente a área de ancoragem, haverá traslado até a manhã do domingo à disposição 
das tripulações. O contato do traslado em Tamandaré será enviado até sexta-feira 12, nos 
grupos whatsapp da Frevo. 

Na reunião de Comandantes na quinta feira 18/Abrl/2019 às 19:00h poderão ser 
esclarecidas eventuais dúvidas. 

Contato do Traslado veleiro-praia em Tamandaré: Marinheiro Júlio (Cabanga) 81-
984835322. 

 
IMPORTANTE: No domingo, os veleiros interessados em participar do Rally da Semana 
Santa promovido pelo Cabanga Iate Clube, seguirão para Carneiros com vigilância diuturna 
até a semana seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                
 
 

COMUNICAÇÃO 

Usar o canal 72 VHF para comunicação entre os veleiros e com as CRs a partir das XXXXh do 
dia 18/Abril. Os veleiros participantes deverão fazer o check in por rádio OBRIGATÓRIO com a 
CR antes do início da sinalização da partida informando o nome do veleiro e o n° de tripulantes. 
Manter silêncio no rádio imediatamente após a partida, apenas para atender a alteração da 
regra 29.1 descrita em Regras e Classes desta IR, mantendo entretanto, o canal 16 na função 
de escuta paralela ao 72. O veleiro que desistir da Regata e seguir destino diferente da 
chegada, deverá avisar OBRIGATORIAMENTE à CR por rádio. Lembrete: O Cabanga Recife 
opera no canal 09. A Praticagem do Porto opera no canal 10. 
 

COMISSÕES 

Comissão de Regata Partida: Ítalo Silva 81 – 995488722. 
Comissão de Regata Chegada: Marinheiro Gebson “Mago” 81-985832389.  
 
Comissão de Protesto: Se necessária, será indicada pela organização entre os tripulantes 
dos veleiros participantes. Os protestos só serão aceitos até uma hora após a chegada do 
barco protestante, por escrito, entregue a CR e que também tenha sido observada a alteração 
da regra 61.1 descrita em Regras e Classes destas IR. Os protestos deverão ser julgados 
antes da premiação. 
 
SEGURANÇA À NAVEGAÇÃO 
 
IMPORTANTE: Lembramos aos Participantes a Regra n°09 (b) da RIPEAM, a qual prevê que 
“embarcações de menos 20 metros de comprimento ou barcos a vela não deverão interferir na 
passagem de outra embarcação que só possa navegar com segurança dentro de um canal 
estreito ou via de acesso.” Assim, ficam os participantes informados que um navio manobrando 
dentro do porto terá prioridade de manobra sobre os veleiros participantes desta regata, 
devendo os veleiros se manterem afastados. 
 
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

Os competidores participarão da regata a seu próprio risco. Não serão aceitas cobranças por 
danos materiais ou quaisquer outras consequências sobre a organização da regata. 
 
REALIZAÇÃO, APOIO E CONTATOS 
 
A Regata é realizada pelo Cabanga Iate Clube de Pernambuco (CICP) e pela Flotilha 
Recifense de Veleiros de Oceano (Frevo) com o apoio da Associação do Turismo, Cepene e 
Prefeitura de Tamandaré através das Secretarias de Turismo e de Meio Ambiente. 

CICP: Raul Brito (Eventos Cabanga) – eventos@cabanga.com.br  81 | 99691-0321 
FREVO: Álvaro da Fonte (Capitão da Flotilha) - alvarodafonte@terra.com.br – 81 |  99149-9987 
 
Imagens e Ficha de Inscrição a seguir. 
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Linha de Chegada e Barra de Tamandaré. 
O alinhamento entre o Farol e o Pier na praia determina a entrada da Barra. 

 
 

Vista do Forte de Tamandaré onde será o Jantar de Premiação. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 REGATA ALMIRANTE TAMANDARÉ – 19 ABRIL 2019  
 

Nome do Barco   

 

Numeral Clube  

 
 

Comandante 

 ou  

Timoneiro 

 

 

 

Nome Federado 

(S/N) 

Email  

Celular Habilitação  

Proeiro1 ou 

Responsáve

l (*) 

Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro2 Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro3 Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro4 Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro5 Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro6 Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro7 Nome                                                                           Tel.:  

Proeiro8 Nome                                                                           Tel.:  

 
(*) Responsável: Nome do responsável em caso de timoneiro menor de 18 anos. 

 

ABERTA MOCRA REGATA  RGS - A RGS - B DAY SAILER 

                        MULTICASCOS 
MOCRA 

CRUZEIRO 

 
(**) Selecionar com “X” apenas um dos quadros acima. 

 

DECLARAÇÃO: 
 

Eu, timoneiro (ou responsável - em caso de timoneiro menor de 18 
anos) do barco acima especificado, estou ciente de que o clube organizador 
se isenta de quaisquer responsabilidades quanto a danos materiais ou físicos 
aos competidores, inclusive morte, que ocorram em decorrência da 
participação neste evento. 

 
 

___________________________________________ 
ASSINATURA Timoneiro (ou responsável) 

 
 


