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XX Circuito Conesul de Vela de Oceano 
Veleiros do Sul, Porto Alegre, RS, de 09 a 20 de setembro de 2011 

 

AVISO DE REGATA 
 
1. AUTORIDADE ORGANIZADORA  
1.1 Veleiros do Sul Sociedade Náutica Desportiva. 
 
2. LOCAL 
2.1 Veleiros do Sul - Av. Guaíba, 2941 - Porto Alegre, RS - Brasil 
 
3. CLASSES 
3.1 BRA RGS A, BRA RGS B (Divisão Estreante) 
3.2 J24 
3.3  Bico de proa monocascos – Apenas para a Regata Seival  
 
4. INSCRIÇÕES 
4.1 Serão aceitas inscrições até as 11:00hs do dia 10/09/2011 mediante pagamento da taxa de 

inscrição conforme abaixo: 
4.2 Taxas de Inscrição por tripulante: R$ 35,00. Os velejadores inscritos terão direito a convites 

cortesia para a Festa a Fantasia das Flotilhas do dia 10/09/2011.  
 
5. ELEGIBILIDADE 

Os requisitos de elegibilidade para os iates são os seguintes: 
5.1 Classe RGS A- barcos maiores que 27 pés com Certificado de Medição BRA RGS 2011 

válido e estar em dia com a anuidades da FEVERS 2011. 
5.2 Classe RGS B - barcos menores ou iguais a 27 pés com Certificado de Medição BRA RGS 

2011 válido e estar em dia com a anuidades da FEVERS 2011. 
5.3 Classe J24 – estar em dia com as anuidades da FEVERS 2011 e anuidade da ABCJ24 
5.4 Classe Bico de Proa Monocascos – Estar em dia com a anuidade da FEVERS 2011. 
5.5 A regra 75 e o Regulamento 19 das RRV da ISAF estarão em vigor. 
5.6 Cada barco participante deverá ter a bordo, no mínimo, um velejador habilitado pela 

Marinha do Brasil, o qual deverá apresentar cópia do documento da habilitação no ato da 
inscrição. 

5.7 Tripulantes menores de 18 anos deverão ter, obrigatoriamente, uma autorização por 
escrito dos pais ou de um responsável. 

 
6 REGRAS 
6.1  A regata será regida pelas regras conforme definição nas Regras de Regata à Vela (RRS) 

2009-2012.  
6.2 Os barcos estarão sujeitos a inspeção em qualquer momento durante uma regata.  
6.3 Todos os barcos devem estar com todos os equipamentos requeridos pela Autoridade 

Marítima, para categoria específica de navegação licenciada para o respectivo barco. 
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6.4 Todos os barcos devem estar com todos os equipamentos requeridos pela sua Classe. 
 
7.  PROPAGANDA  
7.1  A propaganda do competidor será de acordo com o Regulamento 20 das regras da ISAF. 

7.2  Os barcos poderão ser obrigados a expor propaganda escolhida e sugerida pela Autoridade 
Organizadora, se houver. 

 
8.  PROGRAMA 
8.1.1 Programação de Regatas 

 
8.2 6 regatas estão programadas para a classe BRA RGS e 5 regatas estão programadas para a 

Classe J24. Para a Classe Bico de proa monocascos está programada somente a Regata 
Longa Seival. 

8.3  Quando estiverem programadas regatas barla sota, uma regata extra por dia pode ser 
navegada, desde que uma regata não se torne uma antecipação do programa. 

 
9. SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
9.1 Será aplicado o Sistema Linear de Pontuação do Apêndice A das RRV da ISAF.  
9.2. Pelo menos uma regata deve ser completada para constituir uma série. 
9.3 Quando menos de cinco regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será o 

total das suas pontuações nas regatas. Quando cinco ou mais regatas tiverem sido navegadas, 
a pontuação do barco na série será o total de suas pontuações nas regatas excluindo sua pior 
pontuação. Isso modifica o Apêndice A. 

Data Dia  Hora  Atividade 
09/09/2011 6ª Feira 20h Coquetel de abertura no salão social 
10/09/2011 Sábado 13h 

 
21h 

Regata de percurso médio classes BRA RGS A, BRA RGS B e 
J24  

Festa das flotilhas VDS – os participantes do Circuito Conesul 
terão direito a ingresso cortesia. 

11/09/2011 Domingo 13h 2 regatas barla-sota classes   BRA RGS A, BRA RGS B e J24  
Após as regatas barco da cerveja no Hangar 1 do clube com 
premiação simbólica das regatas do dia ao primeiro colocado de 
cada classe. 

17/09/2011 Sábado 11h 
 

41ª Regata Troféu Seival: BRA RGS A e Bico de Proa acima de 
27 pés (percurso até o Farolete do Barba Negra)  
22ª Regata Troféu Farroupilha: BRA RGS B (Percurso até o 
Cotovelo) 
14º Velejaço Farroupilha: Classes de Cruzeiro 

20/09/2011 3ª Feira 
 

11h 
17h 

2 regatas barla-sota classes BRA RGS A, BRA RGS B e J24  
Coquetel de entrega de prêmios e encerramento 
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10. INSTRUÇÕES DE REGATA 
10.1 Estarão à disposição dos competidores na secretaria do campeonato no momento da 

confirmação da inscrição nos dias 09 e 10 de setembro de 2011. 
 
11. PERCURSOS 
11.1 Estarão anexos às instruções de regatas. 

 
12.  SISTEMAS DE PENALIZAÇÃO 
12.1  A Regra 64.1 será alterada nas Instruções de Regata para permitir sanções que não a 

desclassificação por quebra de alguns dos itens de inspeção, a critério da Comissão de 
protestos. 

 
13. ANCORADOURO E RETIRADA DOS BARCOS DA ÁGUA 
13.1 O Clube terá local abrigado para atracação dos barcos da classe BRA RGS A e B que 

deverão permanecer nos trapiches indicados pela organização, durante o evento. 
13.2 Os barcos das Classes BRARGS não devem ser retirados da água durante o campeonato, 

exceto com e de acordo com os termos de autorização prévia por escrito da Comissão de 
Regata/Júri.  

13.3 Os barcos da Classe J24 poderão ser retirados da água no período após as regatas do dia 11 
de setembro até 2h antes das regatas do dia 20 de setembro de 2011. 

 
14.  PREMIAÇÃO 
 Serão agraciados com prêmios os competidores que se classificarem conforme abaixo: 
14.1 Premiação simbólica para os melhores no somatório do dia (exceto Regatas Seival e 

Farroupilha) 
CLASSE RGS A 1º lugar geral 
CLASSE RGS B 1º lugar geral 
CLASSE RGS Estreante 1º lugar geral 
CLASSE J24 1º lugar geral 

14.2.1 Premiação do Circuito Conesul 
CLASSE BRA RGS A 1º, 2º e 3º lugares geral 
CLASSE BRA RGS B 1º, 2º e 3º lugares geral 

1º lugar Estreante 
CLASSE BRA RGS Estreante 1º lugar 
CLASSE J24 1º, 2º e 3º lugares geral 

14.3 Premiação da 41ª Regata Troféu Seival  
BRA RGS A Fita Azul Troféu Transitório Barco Xodó 

Troféu Transitório Seival  
1º, 2º e 3º lugares geral 

Bico de Proa monocascos  1º lugar geral  
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14.4 Premiação da 22ª Regata Troféu Farroupilha 

BRA RGS B 1º, 2º e 3º lugares geral 
1ºlugar Estreante 

 
15. HOSPEDAGEM 
15.1  Alojamento Marinheiro 

O Veleiros do Sul oferece alojamento marinheiro gratuito na sede do clube, para 50 
(cinqüenta) participantes de fora de Porto Alegre. É necessário trazer roupas de cama e 
solicitar reserva pelo Fax (051)3265.1717 ou email: esportiva@vds.com.br  ou 
http://www.vds.com.br  até o dia 05/09/2010. 

 
16.  INFORMAÇÕES 
16.1 Veleiros do Sul - Av. Guaíba, 2941 Bairro Assunção - CEP 91900-420 – Porto Alegre, RS 

Fone: +55 51 3265-1733 ou 3265.1717 Email: esportiva@vds.com.br  ou www.vds.com.br  
 

17.  ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
17.1 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.  

 



    

Patrocínio:  Apoio:   

5 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome do Barco: ____________________________________ Numeral: _____________________ 

 
Classe: (   )J24   Peso máximo da tripulção (ver certificado) _____________________ 

 
Classe: (   ) RGS  (  )Divisão A   (  )Divisão B   (  ) Estreante  

                                  TMF: ___________________ RATING:_______________________ 
 
Clube Filiado: ______  Endereço do Comte:____________________________________________  
 
Cidade: ______________CEP: ___________ Email: ____________________________________ 
 
Fone Res___________________ __________________ Celular: __________________________ 

Nome do Comandante: _________________________________________ Peso ________ Kg 
 
Nome do 2º Tripulante: _________________________________________ Peso ________ Kg 
 
Nome do 3º Tripulante: _________________________________________ Peso ________ Kg 
 
Nome do 4º Tripulante: _________________________________________ Peso ________ Kg 
 
Nome do 5º Tripulante: _________________________________________ Peso ________ Kg 
 
Nome do 6º Tripulante: _________________________________________ Peso ________ Kg 
 
Nome do 7º Tripulante: _________________________________________ Peso ________ Kg 
 
Nome do 8º Tripulante: _________________________________________ Peso ________ Kg 
 

Peso Total: _____ Kg 
Termo de Responsabilidade 
Pela assinatura desta ficha de inscrição, declaro aceitar como definitivas as penalidades impostas e outras 
ações feitas de acordo com as Regras de Regata a Vela, o Aviso de Regata e as Instruções de Regata. 
A respeito de tal determinação, nós não recorreremos a qualquer instância ou outro tribunal não previsto 
pelas regras que regem o evento. 
Eu confirmo que os membros da tripulação, bem como o barco aqui inscrito, satisfazem todos os requisitos 
estipulados no Aviso de Regata. 
Declaro que competirei sob minha responsabilidade e risco, tendo conhecimento de que a competição pode 
se tornar perigosa. Por isso, as autoridades organizadoras, pessoas e outros envolvidos na organização do 
campeonato não serão responsabilizados por qualquer dano, perda ou acidente pessoal que venha a ocorrer 
com minha tripulação ou barco, tanto em terra como na água, como conseqüência de minha participação 
neste evento. 
A seguinte declaração que eu assino abrange os fatos que ocorram antes, depois, entre ou na competição e as 
outras atividades conexas, incluindo a atenção e translado em caso de uma emergência médica. 
POA, _____/_____/_____ Assinatura Comandante: _________e: _________e: _________e: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________    


