
 

03 de julho de 2010 
(Em caso de condições adversas de tempo o evento será 

transferido para o dia 10 de julho de 2010) 
 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATA 
 

Regata exclusiva para barcos do Veleiros do Sul 
 
1. CLASSES 
CATEGORIA ABREVIATURA Comprimento 

em PÉS 
Comprimento em 

METROS 
TRIPULANTES 

CRUZERO 20 CR 20 Até 20 Até 6,0958 3 
CRUZEIRO 23 CR 23 20,1 à 25 6,1263 à 7,6198 4 
CRUZEIRO 26 CR 26 25,1 à 27,8 7,6502 à 8,4732 5 
CRUZEIRO 30 CR 30 27,9 à 31 8,5036 à 9,4485 6 
CRUZEIRO 35 CR 35 31,1à 35 9,4790 à 10,6677 7 
CRUZEIRO 40 CR 40 35,1 à 42 10,6981 à 12,8012 8 
FORÇA LIVRE FL   9 
MULTI-CASCO MC   9 
 
2. REGRAS:  
2.1 Serão utilizadas as Regras de Regata a Vela da ISAF 2009/2012 e estas 

instruções complementares de regata. 
2.2 Será permitido o uso de balão em todas as categorias.  
2.3 É necessário que cada barco tenha a bordo pelo menos metade da tripulação 

feminina, a não ser que o número de tripulantes seja impar, caso em que a 
tripulação masculina poderá contar com um membro a mais em relação à 
tripulação feminina. 

 
3. INSCRIÇÕES:  
3;1 Serão aceitas inscrições até as 12 horas do dias 03/07/2010 na Secretaria 

Esportiva do Veleiros do Sul, mediante pagamento das seguintes taxas:  
3.2 Até 30 de junho de 2010 - R$ 15,00 por tripulante 
3.3 Após 30 de junho – R$ 20,00 por tripulante. 

Ajude na organização do evento fazendo sua inscrição antecipada.  
 
4.  PROGRAMA:  
4.1 03/07/2010 – Sábado 
  11:00h – inicio da sinalização da largada da regata. 
  19:00h - jantar de entrega de prêmios na Chico e sorteio de brindes. 
4.2 As comidas e bebidas somente serão liberadas e servidas após o último barco 

cruzar a linha de chegada e somente quando este barco estiver atracado na 
Ilha e os tripulantes estiverem em terra, ou ás 19h, o que for mais tarde. 



 

 
5.  LARGADA:  
5.1 A regata terá a partida conforme a regra 26, com o sinal de atenção dado 5 

minutos antes do sinal de partida.  
5.2 A linha de largada será formada pelo mastro de sinais do barco da CR e uma 

bóia inflável fundeada em frente ao veleiros do sul. 
 
6. PERCURSO: 
6.1 Devem ser passadas as seguintes marcas: 

• Deixar a Bóia nº 134 (antiga 16) do Canal do Leitão por BB.  
• Deixar as Pedras das Baleias da Ponta Grossa por BE. 
 

7.  CHEGADA:  
7.1 A linha de chegada será formada pelo mastro de sinais de uma embarcação da 

CR e uma bóia inflável fundeados no lado norte da Ilha Chico Manoel. 
 
8.  PREMIAÇÃO E BRINDES:  
8.1 Será premiado o primeiro colocado de cada categoria e sorteados brindes aos 

participantes durante o jantar na Ilha Chico Manoel.  
8.2 Cardápio do churrasco na Ilha Chico Manoel 
8.2.1 - Carnes: salsichão, vazio, costela bovina, costela suína e maminha 
8.2.2 - Acompanhamentos do churrasco: pão, farinha de mandioca temperada, 

farinha de mandioca branca 
8.2.3 - Salada de tomate, alface e rúcula 
8.2.4 - Condimentos para salada: azeite de oliva, molho shoio, sal, orégano 
8.2.5 - Será disponibilizado gelo na Ilha. 
8.2.6 - Bebidas: Refrigerantes (coca cola, coca zero, guaraná, guaraná zero, 

refrigerante de limão e laranja) e água 
8.3. Os velejadores deverão providenciar seus pratos e talheres. 
8.4 - Quem quiser utilizar os barcos do Clube para levar material ou comida e 

bebidas extras devem identificar seus volumes e deixá-los na secretaria 
esportiva até ás 10h do dia 03/07/2010. 

 
9. DESISTÊNCIAS 
9.1 Em caso de desistência de algum iate, é obrigatória a sua comunicação para a 

CR, pessoalmente ou por terceiros, na primeira oportunidade possível. A falta 
desta comunicação poderá implicar na desclassificação do iate desistente. 

9.2 A CR guarnecerá o canal VHF 68 para este fim. 
 
10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
10.1 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.  

 



 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
NOME DO BARCO: _________________________NUMERAL:  ______________ PÉS: ___________ 
 
Assinale 
Com X 

CATEGORIA ABREVIATURA Comprimento  
em PÉS 

Comprimento em 
METROS 

Nº máximo de 
tripulantes 

 CRUZERO 20 CR 20 Até 20 Até 6,0958 4 
 CRUZEIRO 23 CR 23 20,1 à 25 6,1263 à 7,6198 4 
 CRUZEIRO 26 CR 26 25,1 à 27,8 7,6502 à 8,4732 6 
 CRUZEIRO 30 CR 30 27,9 à 31 8,5036 à 9,4485 6 
 CRUZEIRO 35 CR 35 31,1à 35 9,4790 à 10,6677 6 
 CRUZEIRO 40 CR 40 35,1 à 42 10,6981 à 12,8012 8 
 FORÇA LIVRE FL   8 
 MULTI-CASCO MC   8 
 
Clube pelo qual compete:   (  ) VDS   
 
Nome do Comandante: 1 - _____________________________________________________________ 
Tripulantes: 
 
2 - ______________________________________ 6 - _______________________________________ 
 
3 - ______________________________________ 7 - _______________________________________ 
 
4 - ______________________________________ 8 - _______________________________________ 
 
5 - ______________________________________ 9 - _______________________________________ 
 
Endereço do Comandante: ____________________________________________________________ 
 
Fones: ________________ou  _______________ Email: ____________________________________ 
Declaro conhecer e respeitar todos os regulamentos e instruções que regem esta regata, bem como, 
responsabilizo-me pela integridade da tripulação e pelo iate sob meu comando. 
 
 

Porto Alegre, _____ de _____________________ de 2010. 
 
 
 
 

_________________________ 
Assinatura do Comandante 


