
 
 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATA 
Estas instruções complementam e alteram as da FEVERS 2007 

 
REGATA 73 ANOS DO VELEIROS DO SUL  

CLASSES: ORC CLUB, RGS, DELTA 26, SKIPPER 21 E O´DAY 23 
 

DATA   16/12/2007 - DOMINGO 
HORÁRIO:   14:00 horas 
INSCRIÇÕES: Os barcos e competidores elegíveis podem ser inscritos mediante a taxa de R$ 15,00 
por tripulante preenchendo o formulário de inscrição até as 18:00 horas do dia 15 de dezembro de 
2007.  
Como os velejadores inscritos receberão ingresso individual para a Festa de Aniversário que será realizada 
no sábado a noite, dia 15/12/2007 as 21h, solicitamos que os barcos de oceano e veleiraço, cujas regatas 
serão no domingo, façam suas inscrições até sábado para receberem os ingressos para a Festa de 
Aniversário.  
No entanto, no domingo, dia 16 de dezembro, ainda serão aceitas inscrições até as 12 horas mediante 
a mesma taxa. 
 
PARTIDA: As regatas terão a partida de acordo com a regra 26 da ISAF, com as classes ORC Club, 

Skipper 21, RGS, Delta 26 e O´day 23 partindo em uma única largada (somente o Veleiraço 
Marinha do Brasil terá largada separada. 

 
LINHA DE PARTIDA: A linha de partida será determinada pelo mastro de sinais da embarcação da CR 

onde estará desfraldada uma bandeira laranja e uma bóia inflável verde fundeados nas 
proximidades do Veleiros do Sul com todas as classes largando juntas. 

 
PERCURSOS: 
 Os barcos das Classes ORC CLUB E SKIPPER 21 deverão passar as seguintes marcas: 
- Bóia inflável laranja fundeada próximo ao Farol do Veleiros do Sul deixar por BE. 
- Bóia luminosa nº 140 (antiga nº 6) do Canal das Pedras Brancas deixar por BE. 
- Bóia luminosa nº 123 (antiga nº 1) do Canal das Pedras Brancas deixar por BB. 
- Bóia luminosa nº 134 (antiga nº 16) do Canal do Leitão contornar deixando por BB. 
- Bóia luminosa nº 123 (antiga nº 1) do Canal das Pedras Brancas deixar por BE. 
- Bóia inflável laranja fundeada próximo ao Farol do Veleiros do Sul deixar por BB. 
- Bóia luminosa nº 142 (antiga nº 2) do Canal do Cristal contornar deixando por BB. 
- Bóia inflável laranja fundeada próximo ao Farol do Veleiros do Sul deixar por BB. 
- Bóia luminosa nº 142 (antiga nº 2) do Canal do Cristal contornar deixando por BB. 
 
Os barcos das Classes RGS, DELTA 26 E O`DAY 23 deverão passar as seguintes marcas: 
- Bóia inflável laranja fundeada próximo ao Farol do Veleiros do Sul deixar por BE. 
- Bóia luminosa nº 140 (antiga nº 6) do Canal das Pedras Brancas deixar por BE. 
- Bóia luminosa nº 123 (antiga nº 1) do Canal das Pedras Brancas deixar por BB. 
- Bóia luminosa nº 134 (antiga nº 16) do Canal do Leitão contornar deixando por BB. 
- Bóia luminosa nº 123 (antiga nº 1) do Canal das Pedras Brancas deixar por BE. 
- Bóia inflável laranja fundeada próximo ao Farol do Veleiros do Sul deixar por BB. 
- Bóia luminosa nº 142 (antiga nº 2) do Canal do Cristal contornar deixando por BB. 
 
LINHA DE CHEGADA PARA TODAS AS CLASSES: será determinada pelo alinhamento do mastro do 

barco da CR e uma bóia inflável verde fundeados em frente ao Veleiros do Sul. 
 



 
PROTESTOS:  Os protestos serão julgados na sede do clube organizador do evento logo após ter 

expirado o prazo para apresentação dos protestos. Isto altera o item 22.7 das IR da FEVERS 2007. 
 

A regra 66 da ISAF 2005/2008, é alterada pela seguinte sentença: no último dia de regata, uma 
parte só pode pedir reabertura de audiência, até 15 (quinze) minutos ter sido informada da decisão. 
Entende-se por informada sua publicação no Quadro de Avisos. 

 
PREMIAÇÃO: A premiação será realizada no dia 16 de dezembro de 2007 às 19:00h no VDS. 



 
  

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATA 
Estas instruções complementam e alteram as da FEVERS 2007 

 

REGATA 73 ANOS DO VELEIROS DO SUL  
Veleiraço Marinha do Brasil Bi-Centenário do Almirante Tamandaré 

 
1. DATA  16/12/2007 - DOMINGO 
2. HORÁRIO:   14:10 horas  
3. INSCRIÇÕES: Os barcos e competidores elegíveis podem ser inscritos mediante a taxa de R$ 15,00 
por tripulante preenchendo o formulário de inscrição até as 18:00 horas do dia 15 de dezembro de 
2007.  
Como os velejadores inscritos receberão ingresso individual para a Festa de Aniversário que será realizada 
no sábado a noite, dia 15/12/2007 as 21h, solicitamos que os barcos do veleiraço, cujas regatas serão no 
domingo, façam suas inscrições até sábado para receberem os ingressos para a Festa de Aniversário.  
No entanto, no domingo, dia 16 de dezembro, ainda serão aceitas inscrições até as 12 horas mediante 
a mesma taxa. 
 
4. REGRAS: Serão utilizadas as Regras de Regata a Vela da ISAF 2005/2008, as determinações da 
FBVM, as instruções de regata da FEVERS e estas instruções complementares de regata. 
Será permitido o uso de balão simétrico ou assimétrico ou vela Genakker em todas as 
categorias. Apenas uma vela de proa poderá ser envergada por vez, exceto no seu período de 
substituição. Isto altera as instruções de Regata da FEVERS 2007. 
Os barcos que tenham possuído um certificado de medição IMS, ORC Club e RGS em qualquer 
dos anos 2005, 2006 e 2007 deverão ser inscritos na Categoria Força Livre. 
 
5. CLASSES  

CATEGORIA Abreviatura Comprimento em 
PÉS 

Comprimento em 
METROS 

Nº máximo de 
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 12,8016 8 
CRUZEIRO 45 CR 45 42,1 a 45 12,8017 a 13716 8 
FORÇA LIVRE FL   9 
MULTI-CASCO MC   9 

 
6. LINHA DE PARTIDA: A linha de partida será determinada pelo mastro de sinais da embarcação da 
CR onde estará desfraldada uma bandeira laranja e uma bóia inflável verde fundeados nas 
proximidades do Veleiros do Sul. 



 
 
7. PERCURSO: Deverão ser passadas as seguintes marcas:  
- Bóia inflável laranja fundeada próximo ao Farol do Veleiros do Sul deixar por BE. 
- Bóia luminosa nº 140 (antiga nº 6) do Canal das Pedras Brancas deixar por BE. 
- Bóia luminosa nº 123 (antiga nº 1) do Canal das Pedras Brancas deixar por BB. 
- Bóia luminosa nº 134 (antiga nº 16) do Canal do Leitão contornar deixando por BB. 
- Bóia luminosa nº 123 (antiga nº 1) do Canal das Pedras Brancas deixar por BE. 
- Bóia inflável laranja fundeada próximo ao Farol do Veleiros do Sul deixar por BB. 
- Bóia luminosa nº 142 (antiga nº 2) do Canal do Cristal contornar deixando por BB. 
 
8. LINHA DE CHEGADA PARA TODAS AS CLASSES: será determinada pelo alinhamento do mastro 
do barco da CR e uma bóia inflável verde fundeados em frente ao Veleiros do Sul. 
 
9. PROTESTOS: Os protestos serão julgados na sede do clube organizador do evento logo após ter 
expirado o prazo para apresentação dos protestos. Isto altera o item 22.7 das IR da FEVERS 2007. 
A regra 66 da ISAF 2005/2008 é alterada pela seguinte sentença: no último dia de regata, uma parte só 
pode pedir reabertura de audiência, até 15 (quinze) minutos ter sido informada da decisão. Entende-se 
por informada sua publicação no Quadro de Avisos. 
 
10. PREMIAÇÃO: A premiação será realizada no dia 16 de dezembro de 2007 às 19:00h no VDS. 



 
 

VELEIRAÇO MARINHA DO BRASIL 
Bi-Centenário Almirante Tamandaré 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME DA REGATA: ______________________________________________________________________ 
 
NOME DO BARCO:  _____________________________NUMERAL:  ______________ PÉS: ___________ 
 
Clube pelo qual compete: (  ) VDS (  ) CDJ  (  ) ICG  (  ) RGYC  Outros (  ) __________ 
 
Assinale 
Com X 

Categoria Abreviatura Comprimento  
em PÉS 

Comprimento em 
METROS 

Nº máximo de 
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 
 CRUZEIRO 45 CR 45 42,1 a 45 12,8017 a 13716 8 
 FORÇA LIVRE FL Acima de 45,1  9 
 MULTI-CASCO MC   9 
 
 
Nome do Comandante: 1 - ___________________________________________________________________ 
 
Nome completo dos tripulantes: 
2 - ______________________________________ 6 - ____________________________________________ 
 
3 - ______________________________________ 7 - ____________________________________________ 
 
4 - ______________________________________ 8 - ____________________________________________ 
 
5 - ______________________________________ 9 - ____________________________________________ 
 
 
Endereço Comte.: _________________________________________ Fone : ___________________________ 
 
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 2007. 
 
 

_____________________________________     _________________________________________ 
Nome do Comandante     Assinatura do Comandante 



 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATA 
Estas instruções complementam e alteram as da FEVERS 2007 

 
MONOTIPOS 

1. CLASSES: Soling, HC 16, HC 14, 470, 420, Snipe, Laser Standard, Radial e 4.7, Dingue, Byte, 
Optimist Veteranos e Estreantes.  

 
2. DATA/HORÁRIO 15/12/2007 – SÁBADO - 14:00 horas 
 
3. INSCRIÇÕES: Os barcos e competidores elegíveis podem ser inscritos mediante a taxa de R$ 15,00 
por tripulante preenchendo o formulário de inscrição até as 12:00 horas do dia 15 de dezembro de 2007 
e receberão ingresso individual para a Festa de Aniversário que será realizada no sábado a noite, 
dia 15/12/2007 as 21h. 
 
4. PARTIDA: A regata terá a partida de acordo com a regra 26 da ISAF, com as classes largando 
juntas, com exceção da classe Optimist (veteranos e estreantes) que largarão 5 minutos depois das 
demais classes. 
 
5. LINHA DE PARTIDA: A linha de partida será determinada pelo mastro de sinais da embarcação da 
CR e uma bóia inflável cor verde na baia do Cristal próximo ao Veleiros do Sul. 
 
6. PERCURSO:  
As Classes devem navegar o percurso conforme descrito abaixo e montar as marcas na seguinte 
sequência: 
6.1 Classes Soling, HC 16, HC 14, 470, 420, Snipe, Laser, Byte e Dingue:  
- Bóia inflável laranja fundeada próximo ao Farol do Veleiros do Sul deixar por BE. 
- Bóia luminosa nº 140 (Par da Piava) do Canal das Pedras Brancas contornar deixando por BB. 
- Bóia inflável laranja fundeada próximo ao Farol do Veleiros do Sul deixar por BB. 
- Bóia luminosa nº 142 (Estaleiro Só) do Canal do Cristal contornar deixando por BB. 
- Bóia inflável laranja fundeada próximo ao Farol do Veleiros do Sul contornar deixando por BB. 
- Bóia luminosa nº 142 (Estaleiro Só) do Canal do Cristal contornar deixando por BB. 
 
6.2 Classes Optimist Veteranos e Optimist Estreantes:  
- Bóia inflável laranja fundeada próximo ao Farol do Veleiros do Sul deixar por BE. 
- Bóia luminosa nº 140 (Par da Piava) do Canal das Pedras Brancas contornar deixando por BB. 
- Bóia inflável laranja fundeada próximo ao Farol do Veleiros do Sul deixar por BB. 
- Bóia luminosa nº 142 (Estaleiro Só) do Canal do Cristal contornar deixando por BB. 
 
7. LINHA DE CHEGADA: a linha de chegada será determinada pelo alinhamento do mastro do barco 
da CR e uma bóia inflável verde fundeados próximo ao molhes do Veleiros do Sul. 
 
8. PROTESTOS: Os protestos serão julgados na sede do clube organizador do evento logo após ter 
expirado o prazo para apresentação dos protestos. Isto altera o item 22.7 das IR da FEVERS 2007. 
A regra 66 da ISAF 2005/2008 é alterada pela seguinte sentença: no último dia de regata, uma parte só 
pode pedir reabertura de audiência, até 15 (quinze) minutos ter sido informada da decisão. Entende-se 
por informada sua publicação no Quadro de Avisos. 
 
9. PREMIAÇÃO: A premiação será realizada no dia 16 de dezembro de 2007 as 19:00h no Veleiros do 
Sul. Os prêmios serão distribuídos conforme publicado no aviso de regata. 

 
 


