
                                 

 
 

Instruções de Regata  
Regata Inverno – 14 de julho 2019 

Válida pelo Campeonato Frevo 2019 
 
 

REGRAS E CLASSES  

Regata a ser disputada de acordo com as regras da ISAF a exceção 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 
antes do final da sua regata. Isto altera a regra 61.1. 

 
Classes convidadas: RGS A, RGS B, MOCRA Regata, MOCRA Cruzeiro e Abertas*. Veleiros sem 

certificados válidos terão seus ratings atribuídos pela organização para esta regata. Para efeito 

do Campeonato Pernambucano FREVO, certificações posteriores (MOCRA) poderão ou não, ser 

aceitas com efeito retroativo a depender de decisão dos Comandantes associados. 

* A Organização, para efeito de premiação desta regata abrirá classe abertas aos veleiros sem 

certificados, inclusive monotipos, mono e multicascos desde que portem rádios VHF 

obrigatoriamente. 

Mediante consulta à Organização unicamente, a CR poderá cancelar a regata por questões 

meteorológicas ou de força maior, a seu critério exclusivo. 

PROGRAMAÇÃO  
  
11 Julho 2019: Emitido o IR.  
12 Julho 2019: Último dia de inscrição.                       
14 Julho 2019: Partida as 10:30hs. 
18 Julho 2019: Premiação em horário a ser informado posteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 



                                 

 
 
PERCURSO  
  
Partida no Marco Zero, Boia de Ituba deixada por bombordo, Boia Norte deixada por 
bombordo, Gate a bombordo pelo molhe do inglês e a boreste pela boia da Maternidade e 
chegada em frente ao Marco Zero. 

IMPORTANTE: A critério exclusivo da CR, o percurso poderá ser alterado 
mediante informação por rádio aos veleiros seja por questões meteorológicas, 
operações no Porto ou de força maior. 

  
COMUNICAÇÃO  
  
Via rádio VHF canal 72 iniciada pela CR com uma chamada geral, dez minutos antes do 
procedimento de partida para o check in (obrigatório e informando número de tripulantes). 
Manter silêncio no rádio imediatamente após a partida para atender a alteração da regra 29.1 
descrita em Regras e Classes deste AR/IR. O veleiro deverá avisar à CR quando da sua 
aproximação à linha de chegada.  
 
COMISSÕES  
  
Partida: Italo José- 9548-8722.  
Protestos: A ser indicada pela Organização em caso de necessidade. 
 
Os protestos só serão aceitos até uma hora após a chegada do barco protestante, por escrito, 
entregue a CR ou a organização da Regata, desde que observada a alteração da regra 61.1 
descrita em Regras e Classes deste AR/IR. Os protestos serão julgados até a hora 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.  
 
 


