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CIRCUITO ILHA CHICO MANOEL DE OCEANO 
11 e 12 de junho de 2011 

 

INSTRUÇÕES DE REGATA – alteração nº 1 
Os itens em vermelho foram alterados em relação a Instrução original. 

 
1. PROGRAMA DE REGATAS 
Data Dia 

Semana 
Horário  Atividade 

11/06/2011 Sábado 12h 
13:00h 
18:30h 

Encerramento das Inscrições 
Regata VDS - Ilha Chico Manoel 
Jantar de confraternização na Ilha Chico Manoel  

12/06/2011 Domingo 13:00h Regata Ilha Chico Manoel – VDS 
15/06/2011 4ª feira 19h Choripan de entrega de prêmios na 

churrasqueira Vento Sul do VDS 
 
2. REGRAS 
2.1 A regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela. 
2.2 Serão utilizadas as regras das Classes RGS e J24 e estas instruções de regata. 

 

2.3 – REGRAS ESPECIAIS NA ILHA CHICO 
a) As comidas e bebidas (refrigerante e água) somente serão liberadas e servidas 30 minutos 
após o último barco cruzar a linha de chegada e somente quando este barco estiver atracado na 
Ilha e os tripulantes estiverem em terra. 
b) Não serão servidas bebidas alcoólicas. Os navegadores que quiserem bebida 
alcoólica devem providenciar por sua conta. 
 

3. CLASSES e ELEGIBILIDADE 
3.1 Classe RGS - Possuidores de certificado de medição RGS válido. 
3.2 Classe J24 – Certificado de Medição da Classe. 
 
4. INSCRIÇÕES  
4.1 Serão aceitas inscrições até as 18 horas do dia 9 de junho de 2011, 5ª 
feira. Isto altera o item 7.1 das IR da FEVERS 2010. 
 

4.2 Taxas de Inscrição por velejador: 
- Inscrições recebidas até 5 de junho de 2011 – R$ 15,00 
- Inscrições recebidas de 6 a 9 de junho de 2011 – R$ 25,00 

 
4.3 Os comandantes que desejarem levar convidados para a Ilha Chico Manoel 

deverão retirar convites na Secretaria Esportiva até dia 9 de junho, 5ª feira às 18 
horas. Os convites custarão R$ 25,00 por pessoa. Para aqueles que não possuírem 
embarcação própria serão disponibilizadas 10 vagas nos barcos do Clube. 
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5. ORDEM DE PARTIDA  
5.1 Todas as classes largarão juntas. 
 
6. DESISTÊNCIAS 
6.1 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. 

6.2 A CR guarnecerá o canal VHF 68 para este fim. 
 
7. PREMIAÇÃO 
7.1 A premiação da regata será no dia 15 de junho no VDS, na churrasqueira Vento Sul. 
7.2 Serão premiados os primeiros colocados de cada classe obedecendo os seguintes 

critérios:  
Com 7 ou mais barcos participantes - 1º ao 3º colocados. 
De 4 a 6 barcos participantes - 1º e 2º colocados. 
Até 3 barcos participantes – 1º colocado 

 
8. PROTESTOS 
8.1  Os protestos apresentados serão julgados logo após ter expirado o prazo de 01 hora para 

apresentação dos protestos. 
 
9.  ATRACAÇÃO NA ILHA CHICO MANOEL 
9.1 Para as embarcações que não conseguirem entrar no canal da Ilha Chico Manoel será 

oferecido transporte de bote inflável ou lancha do barco do competidor ao trapiche e vice 
versa. As embarcações que desejarem este serviço devem solicitar pelo canal VHF 68. 

 
10.  BARCO DE APOIO/ACOMPANHANTES DE COMPETIDORES 
10.1 Os comandantes que desejarem levar convidados para a Ilha Chico Manoel deverão retirar 

convites na Secretaria Esportiva até dia 9 de junho, 5ª feira às 18 horas. Os convites 
custarão R$ 25,00 por pessoa.  

10.2 O Veleiros do Sul colocará até duas embarcações para trazer os competidores no sábado a 
noite para Porto Alegre e levar domingo de manhã para a Ilha. Caso restarem vagas nos 
barcos de apoio os convidados poderão utilizá-las. As vagas serão ocupadas obedecendo a 
ordem de inscrição na regata e de retirada dos convites na secretaria esportiva. 

10.3  O barco de apoio cumprirá o seguinte roteiro: 
Dia 11/06/2011 – sábado  

• 12:30h saída para ver a largada e ida para a Chico em seguida 
• 20:30h – retorno da Chico para o Veleiros do Sul 

Dia 12/06/2011 – domingo 
• 9:30h - saída do VDS para a Ilha Chico Manoel 
• 13:00h – retorno da Chico para o Veleiros do Sul 

10.4 Os comandantes que desejarem mandar material pelo barco de apoio devem embalar o 
material e identificar o material com nome do barco ou do comandante e retirar logo após 
a chegada.  

 
11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
11.1 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.  
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CIRCUITO ILHA CHICO MANOEL DE OCEANO 
 

1ª Regata: VDS - Ilha Chico Manoel (ida) 
 
Data:  11/06/2011- sábado 
 
Horário  13:00 horas 
 
Linha de Largada: linha imaginária formada por uma bóia inflável amarela fundeada 

em frente ao Veleiros do Sul e o mastro de sinais do barco da Comissão de 
Regata onde estará desfraldada uma bandeira laranja. 

 
Classes Percurso 
TODAS - Bóia inflável fundeada aproximadamente a meia milha da largada. Se esta 

bóia for verde significa que deverá ser deixada por boreste, se for Laranja 
significa que deverá ser deixada por bombordo. 

TODAS - Bóia luminosa n.º 134 (antiga nº 16) do Canal do Leitão deixar por BB. 
TODAS - Ilha das Pedras Brancas deixar por BB. 
TODAS – Pedras das Baleias da Ponta Grossa deixar por BE. 
 

Linha de Chegada: A linha de chegada será formada pelo mastro de sinais do 
barco da CR e uma bóia inflável laranja fundeados a noroeste da Ilha Chico 
Manoel.  

______________________________________________________________________ 
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CIRCUITO ILHA CHICO MANOEL DE OCEANO 
 
 

2ª Regata: Ilha Chico Manoel – VDS (volta) 
 
Data:  12/06/2011- - domingo 
 
Horário  13:00 horas 
 
Linha de Largada: linha imaginária formada por uma bóia inflável fundeada próximo a 

Ilha Chico Manoel e o mastro de sinais do barco da Comissão de Regata onde 
estará desfraldada uma bandeira laranja. 

 
Classes Percurso 
TODAS - Bóia inflável fundeada aproximadamente a meia milha da largada. Se esta 

bóia for verde significa que deverá ser deixada por boreste, se for laranja 
significa que deverá ser deixada por bombordo. 

TODAS – Pedras das Baleias da Ponta Grossa deixar por BB. 
TODAS - Ilha das Pedras Brancas deixar por BE. 
TODAS - Bóia luminosa n.º 134 (antiga nº 16) do Canal do Leitão deixar por BE. 
 
Linha de Chegada: A linha de chegada será formada pelo mastro de sinais do barco da 

CR que deve ser deixado por bombordo e a bóia luminosa verde nº 140 do 
Canal das Pedras Brancas que deve ser deixada por boreste. A linha de 
chegada ficará, portanto, fora do canal de navegação.  

 
A COMISSÃO ORGANIZADORA 


