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REGATA DE VOLTA DO AVIÃO 
 

Partida 01/12/2019, às 9h 

 

 

INSTRUÇÃO DE REGATA 
  

1 CLASSES PARTICIPANTES 

1.1 Day Sailer, Dingue, Snipe, Laser, Hobie Cat, Kite surf e Aberta. 

1.2 Caso o número de barcos da mesma classe for inferior a 03, 

competirão na Classe aberta; 

 

2 REGRAS  

A regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de 

Regata a Vela, Regras de Regatas à Vela – 2017/2020; Determinações 

da CBVela; Regras das Classe participantes e Instruções de Regata. 

 

3 AVISOS AOS COMPETIDORES 

Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos do 

evento, localizado no Salão do Restaurante Caravelas, na Subsede do 

Cabanga Iate Clube de Pernambuco, Praia de Maria Farinha 

(Paulista/PE), Rua Jandira Wanderley Basto - Maria Farinha, Paulista - 

PE, 53427-660.  

 

4 ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA 

Qualquer alteração nas instruções de regata será afixada antes das 

08:00h do dia em que entrará em vigor. 

 

5 PROGRAMA DA REGATA 
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01/12/2019 – Partida às 9h 

 

Para alertar aos competidores de uma regata, terá início com a bandeira 

laranja de linha de partida será exposta com um sinal sonoro, por pelo 

menos dois minutos antes que um sinal de atenção seja feito.  

 

Todas as classes partirão juntas. 

 

6 PERCURSOS 

A partida será em frente ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco em 

Maria Farinha, no Rio Timbó, em local a ser indicado pela Comissão de 

Regata.  

 

Após a partida, os barcos devem montar a boia na parte de baixo da 

Coroa do Avião por boreste, em seguida montar a boia à nordeste da 

Coroa do Avião por boreste e em seguida retorno para o Rio Timbó e 

chegada no mesmo local da partida.  

 

7 LARGADA  

 

Um barco que largar depois de decorridos 10 minutos após seu sinal de 

largada será, sem audiência, considerado como não tendo partido - 

DNS.  

 

8 SISTEMA DE PUNIÇÃO  

Duas Voltas em caso de colisão entre barcos ou de uma volta em caso 

de tocar uma das boias. 

 

9 PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO  
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9.1 Formulários de protestos estarão disponíveis no Restaurante 

Caravelas na Subsede do Cabanga Iate Clube de Maria Farinha, 

Protestos, pedidos de reparação e reaberturas devem ser entregues no 

prazo apropriado.  

9.2 O prazo de entrega de protestos será de 30 minutos após a chegada 

do último barco de cada classe, na última regata do dia ou que a 

comissão de regata sinalize que hoje não haverá mais regatas, o que 

for mais tarde.  

9.3 Avisos aos competidores serão afixados até 30 minutos depois de 

encerrado o prazo de protesto, informando-os das audiências nas quais 

serão partes ou testemunhas. As audiências serão realizadas na sala de 

protestos, localizada no Salão do Restaurante Caravelas.  

9.4 Avisos de protestos da comissão de regatas, comissão de protestos 

ou comitê técnico serão afixados para informar os barcos, de acordo 

com a RRV 61.1(b).  

 

10 PONTUAÇÃO  

Sistema Linear de Pontuação.  

 

11 MEDIDAS DE SEGURANÇA 

10.1 O check-out e check-in dos barcos será: realizado na Subsede do 

Cabanga Iate Clube de Pernambuco.  Praia de Maria Farinha 

(Paulista/PE). Rua Jandira Wanderley Basto - Maria Farinha, Paulista - 

PE, 53427-660.  

10.2 Um barco que se retira de uma regata deve notificar a comissão 

de regata, tão logo quanto possível. 

 

12 DESCARTE DE LIXO  

Os barcos não deverão lançar lixo na água. O lixo poderá ser colocado 

nos barcos de apoio e da organização. 
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13 COMUNICAÇÃO POR RÁDIO  

Exceto numa emergência, um barco em regata não poderá fazer nem 

receber transmissões por voz ou dados que não esteja disponível para 

todos os barcos. 

 

14 PRÊMIOS  

Prêmios serão concedidos da seguinte forma: do 1 ao 05° em cada 

classe, a ser entregues no dia 01/12/2019, às 13h. 

 

15 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. A autoridade 

organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 

materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série de 

regatas e seus antecedentes, durante ou depois de completado o 

evento. 

 

16 SEGURO  

Cada participante deve estar protegido por seguro contra terceiros, com 

cobertura mínima por incidente ou o equivalente. 

  

   

Recife, 26 de novembro de 2019.  

  

 
Capitão da Flotilha de Day Sailer de Pernambuco 

Lucas Barbalho de Lima 

 


