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01. ÁREA DA REGATA: Baia da Ribeira, Angra dos Reis/RJ 

02. REGRAS 

A Regata será disputada sob as seguintes Regras: 

a. Regras Internacionais de Regatas à Vela da World Sailing; 

b. "Regras de Regata à Vela 2017-2020" CBVELA; 

c. Determinações da CBVELA, FEVERJ e da ABVO; 

d. Regras das classes: APS e RGS 

e. Estas Instruções de Regata incluindo as alterações feitas pela comissão de 
regata. 

03. CLASSES CONVIDADAS:   

Grupo 1:  
BRA/RGS ( TMFAA ) 
APS ( FTC ) 

(Com intuito de estimular a classe RGS será permitido aos veleiros APS inscreverem-se 
também na BRA/RGS) 

 
Grupo 2:  
APS - C (FTC) 
CLASSICOS (RGS/TMFAA e regras da AVBO/Abvclass) 

De ÉPOCA: Construídos ou projetados antes de 31/12/1949 
CLÁSSICOS: Construídos ou projetados entre 01/01/1950 e 31/12/1975 
ANTIGOS: Construídos ou projetados entre 01/01/1976 e 31/12/1984 

Com intuito de estimular a classe CLÁSSICOS será permitido aos veleiros deste 
grupo (ANTIGOS) inscreverem-se na classe CLÁSSICOS de acordo com as regras 
da ABVO/Abvclass. Veleiros clássicos não medidos na BRA/RGS terão seu 
TMFAA arbitrado pela Comissão Técnica 

CRUZEIRO (FTC médio constante na Tabela "INTERVALOS FCT´S" da FARVO. Modelos que não 
constam desta lista serão decididos pela Comissão Técnica) 

Veleiros que informarem previamente na Ficha de inscrição que não utilização vela 
Balão Simétrico ou Assimétrico  (inclusive Gennekar) serão bonificados com desconto 
de 5% no FCT. 
Não é permitido utilização de velas fabricadas com tecido exótico (que não seja Dacron 
ou Prolam) 

 
 
Grupo 3:  
BICO DE PROA 
MULTICASCOS 
 Para ambas as classes, classificação por ordem de chegada. Não é permitido uso de velas com 
tecido exótico (que não sejam de Dacron ou Prolam). Não é permitido uso de Vela Balão 
Simétrico ou Assimétrico (inclusive Genneker). 
 
. 
Observações gerais: 
1-SÓ PODEM PARTICIPAR DAS CATEGORIAS DE BICO DE PROA OS BARCOS 
QUE NÃO POSSUAM CERTIFICADO DE MEDIÇÃO NOS REGISTROS DAS 



REGRAS RGS e APS 
2-TODOS OS BARCOS DA RGS DEVEM TER NUMERAL NAS VELAS IDÊNTICO AO DA 
INSCRIÇÃO DA REGATA. 
3-A DECISÃO DE QUAL CLASSE, REGRA OU CATEGORIA QUE O VELEIRO CONCORRE 
PODERÁ SER REAVALIADA E DECIDIDA PELA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Classe especial: Beneteau, Delta e Laggon:  devem inscrever-se em alguma 
categoria dos grupos acima 

04. PERCURSO:  

PERCURSO GRUPO 1 (APS e RGS): Largada nas proximidades da Ilha das Palmeiras, 

montar Ilha Brandão por Bombordo (BB), montar  Ilha das Flechas por Bombordo (BB), 
montar bóia nas proximidades da Laje da Cambeba por Bombordo (BB)** e chegada no 
mesmo local da largada (12 NM). Largada prevista para 12h. 
  

PERCURSO GRUPO 2 (APS-C, RGS Clássicos e Cruzeiro): Largada nas 

proximidades da Ilha das Palmeiras, montar Ilha Sabacu por Bombordo (BB), montar Parcel 
do Aleijado por Bombordo (BB)**, montar bóia nas proximidades da Laje da Cambeba por 
Bombordo (BB), chegada no mesmo local da largada (8 NM). Largada prevista para 12h05. 
 

PERCURSO GRUPO 3 (Bico de Proa e Multicascos): Largada nas proximidades da 

Ilha das Palmeiras, montar bóia nas proximidades da Laje da Figueira por Bombordo (BB), 
montar bóia nas proximidades da Laje da Cambeba por bombordo (BB)**, chegada no 
mesmo local da largada (6 NM). Largada prevista para 12h10 

04.01 OBS: A critério da CR poderá haver um encurtamento de Percurso. Caso este 

fato ocorra será sinalizado no mastro da embarcação da CR pela Bandeira “S” e por 
aviso no rádio (canal 06). 

04.02 OBS**: houve alteração nos 3 percursos em relação ao publicado no Aviso de 
Regata. 

05. PARTIDA: 

 A Regata terá a LARGADA de acordo com as Regras da World Sailing. 

 A LINHA DE LARGADA será formada pelo alinhamento do mastro de sinalização 
da CR e uma BÓIA na extremidade de BB da linha. 

 Nenhum veleiro poderá largar decorridos 30 (trinta) minutos após o sinal de 
Partida 

 A Largada será conforme os quadros do item 05.01 (houve alteração nos 
horários de largada em relação ao Aviso) 

  

 

 

 



 

 

05.01 PARTIDA – HORÁRIOS  

  Grupo 1 

ATENÇÃO Bandeira da Classe SOBE Sinal Sonoro 11:55 hs 

PREPARAÇÃO “P”ou”I”ou”Z”ou”PRETA” SOBE Sinal Sonoro 11:56 hs 

Um minuto “P”ou”I”ou”Z”ou”PRETA” DESCE Sinal Sonoro 11:59 hs 

LARGADA Bandeira da Classe DESCE Sinal Sonoro 12:00 hs 

 

 

 

Grupo 2 

ATENÇÃO Bandeira da Classe SOBE Sinal Sonoro 12:00 hs 

PREPARAÇÃO “P”ou”I”ou”Z”ou”PRETA” SOBE Sinal Sonoro 12:01 hs 

Um minuto “P”ou”I”ou”Z”ou”PRETA” DESCE Sinal Sonoro 12:04 hs 

LARGADA Bandeira da Classe DESCE Sinal Sonoro 12:05 hs 

 

Grupo 3 

ATENÇÃO Bandeira da Classe SOBE Sinal Sonoro 12:05 hs 

PREPARAÇÃO “P”ou”I”ou”Z”ou”PRETA” SOBE Sinal Sonoro 12:06 hs 

Um minuto “P”ou”I”ou”Z”ou”PRETA” DESCE Sinal Sonoro 12:09 hs 

LARGADA Bandeira da Classe DESCE Sinal Sonoro 12:10 hs 

 

 

06. CHECK– IN 

Antes do sinal de Atenção, todos os Iates concorrentes deverão passar pela 
popa da CR amurados a BE e bradar seu numeral ou o nome da embarcação, 
que será confirmado. O Iate que não proceder ao CHECK - IN será considerado 
não concorrente (DNC). 

07. CHAMADA DE RETORNO 



Em caso de saída antecipada, a chamada individual será sinalizada conforme a 
Regra da WORLD SAILING. 

08. PUNIÇÕES 

 Serão de acordo com a Regra da WORLD SAILING. 

 Sistema 720 graus. 

 

09. LINHA DE CHEGADA: 

09.01 A linha de chegada será entre o mastro de sinalização do barco da CR e uma 

bóia; 

09.02 O barco da CR poderá manter uma posição no alinhamento de chegada usando 
motor. 

 

10. LIMITE DE TEMPO 

O limite para chegada dos Iates será até às 17:00 hs. Se houver retardamento 
na partida superior a 30 minutos, o tempo limite será alongado pela adição de 
tempo que exceder aos 30 minutos de adiamento. 

 

11. EQUIPAMENTOS 

É obrigatório conduzir a bordo os equipamentos de salvamento estabelecidos 
pela regra da Classe e prescrição pertinente à CBVELA e Capitania dos Portos 
(Normas em Vigor). 

 

12. IATES QUE SE RETIRAM 

Durante a Regata, por motivo de controle e de segurança, os Iates que se 
retirarem ou desistirem deverão comunicar tal fato à CR o mais rápido possível. 

 

13. PROTESTOS 

Devem ser formalizados por escrito e entregues à CR até 30 minutos após a 
chegada desta à terra, junto com uma taxa de R$ 100,00 (cem reais). 

 

 



14. RESPONSABILIDADES 

Os organizadores desta regata se eximem de quaisquer responsabilidades, 
ferimento ou lesões a pessoas e/ou avarias em Iates e material, decorrentes de 
participação, sob qualquer forma, na Regata. Os Comandantes dos barcos 
envolvidos assumirão as responsabilidade e coberturas, inclusive as que 
envolverem terceiros, conseqüentes de sua participação na Regata. 

 

15. COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO 

Durante a Regata o canal 06 VHF será utilizado para as comunicações com a CR. 
A Marina JL Bracuhy "Echo 62" estará na escuta no canal 68 VHF para apoio aos 
participantes 24h por dia. 

16. INSCRIÇÕES: 

16.01:. As inscrições estão encerradas pois excedemos o numero máximo de 

pessoas para o local da Festa de Premiação 

 A inscrição  dá direito a participar da "Canoa de Chope", jantar com bebidas , descontos no 

comércio local,  um kit  com camiseta e brindes  por tripulante e participação no sorteio 

durante o jantar.  

OBS: RGS enviar  CERTIFICADO VALIDO 2017 para contato@marinabracuhyangra.com.br  até 

as 17h do dia  23/03  

16.02 APENAS PARA VELEIROS DA CLASSE APS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO 
Serão aceitas inscrições até as 10h do dia 25/03 ou na CR até 15 minutos antes do 
horário previsto para a largada da primeira bateria. A ficha de inscrição devidamente 
preenchida deverá ser entregue na CR  

Poderão participar da competição para efeito de campeonato sem direito a 
premiação, kits, camiseta e jantar 

 

17. AVISO AOS COMPETIDORES 

Quaisquer alterações nas instruções de regata, serão fixadas no quadro da 
Administração da Marina Bracuhy. 

 

18. PREMIAÇÃO 

18.01 Serão premiados os três primeiros colocados de cada classe. Nas classes que 

tiverem 2 ou menos inscritos, somente o campeão será premiado.  

mailto:contato@marinabracuhyangra.com.br


A Classe Cruzeiro e Bico de Proa serão subdivididas em 1 e 2 a critério da Comissão 
organizadora 

O Representante de vendas dos veleiros Beneteau, Lagoon e Delta, IMS Náutica, estará 
premiando também os primeiros veleiros destas marcas que cruzarem a linha de 
chegada em cada um dos percursos. 

A Marina JL Bracuhy estará disponibilizando vagas com água, luz e direito a utilização 
de suas dependências, será necessário reserva antecipada e utilização da identificação 
da regata (pulseira). 

18.02  Os Kits da regata deverão ser retirados na Administração da Marina JL Bracuhy 
Sexta feira 24/03 das 13h as 18h ou Sábado a partir das 08h. É obrigatório o uso da 
marca do Patrocinador (Flâmula) e fita com a cor do grupo de largada entregues no kit 
do comandante.  As camisetas não recebidas nesta ocasião, estarão à disposição dos 
respectivos comandantes na recepção da sede da Marina JL Bracuhy, pelo prazo de 
15(quinze) dias. Após este prazo, expira o direito do recebimento das camisas. 

18.03 LOCAL E HORA DA PREMIAÇÃO:  

Os festejos  com "Canoa de Chope", no deck da Administração da Marina JL Bracuhy, começam 

assim que a CR fechar a raia.  

A premiação da regata será feita durante um jantar com bebidas no Hotel Samba Angra dos 

Reis, localizado na orla da marina, a partir das 19 horas.   

 

19. TÁBUA DE MARÉS  

 Data Hora Altura (m) 

25/03/2017 01:26 1.2 

  07:45 0.3 

  13:23 1.2 

  19:49 0.0 

 

BOA REGATA 
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Anexo 1 

Programação 

Data/horario Evento Local observação 

15/02/2017 Início das inscrições Tlaloc/Sailabout/Marina   

06/03/2017 Abertura da Bolsa de Tripulantes "@RegataJLMarinaBracuhy"   

11/03/2017 

Início do período com preço 

especial nas diárias Marina  

veleiros inscritos nas 

Regatas Caras e 

Bracuhy 

17/03/2017 Fim das Inscrições com desconto Tlaloc/Sailabout/Marina   

18/03/2017 

Início das inscrições sem 

desconto Tlaloc/Sailabout/Marina   

23/03/2017       

17:00 Encerramento das inscrições pelo 

site da FARVO www.farvo.org   

18:00 Fim do prazo para entrega do 

certificado RGS Tlaloc/Sailabout/Marina 

somente para classe 

RGS e Clássicos 

24/03/2017       

08:00 Início do período franqueado na 

marina para os veleiros inscritos Marina    

10:00 Início dos descontos nos 

restaurantes e bares (p/ 

pagamento em dinheiro e com 

identificação da Regata) 

Carambola, Quiosque dos 

Catarina, Bowteco, Estancia del 

Puerto, Supper Coffee 

descontos de 5 a 10% 

ou Preço Especial 

13:00 Abertura da secretaria do evento 

para retirada do kit velejador Administração da Marina   

14:00 Início da Feirinha de Artesanatos 

e Brechó Náutico "Praça Azul" (orla da Marina)   

18:00 Happy Hour Bowteco 

(não incluído na 

inscrição) 

23:00 Encerramento do Happy Hour 

cabine do veleiro, rede, banco 

da praça, hotel, casa do amigo 

'bora dormir que 

amanhã tem regata! 

  

http://www.farvo.org/


Data/horario Evento Local observação 

25/03/2017       

a partir das 

07:00 Café da manhã com preço 

especial R$ 8,00 por pessoa (com 

identificação da Regata) 

Padaria do Marcelo (próximo 

às ruínas do Engenho) 

"Bracfast": café c/ 

leite, pão c/ 

manteiga, 1 copo de 

suco e 1 fruta 

08:00 Abertura da secretaria do evento 

para retirada do kit velejador Administração da Marina   

9:00 Reunião de Comandantes  Recepção da Marina 

 09:00 Início das atividades da Feirinha 

de Artesanatos e Brechó Náutico "Praça Azul" (orla da Marina)   

10:00 

Abertura oficial do evento 

Tenda no deck da 

Administração da Marina 

 10:00 Encerramento das Inscrições Administração da Marina   

11:00 

Início dos Eventos Paralelos 

Tenda no deck da 

Administração da Marina 

Estandes de 

expositores e Telão 

12:00 Largada: RGS, APS, APS C, 

Cruzeiro e Clássicos Próximo a Ilha das Palmeiras VHF canal 06 

12:05 Largada: Bico de Proa e 

Multicascos Próximo a Ilha das Palmeiras VHF canal 06 

17:00 Horário máximo para o final das 

Regatas     

17:01 (ou 

assim que a 

CR fechar a 

Raia) Abertura da "Canoa de Chope" 

Tenda no deck da 

Administração da Marina 

com identificação da 

regata 

19:00 Início do Jantar com sorteios de 

brindes e Cerimônia de 

Premiação Restaurante do Hotel Samba 

com identificação da 

regata 

26/03/2017       

a partir das 

07:00 

Café da manhã com preço 

especial R$ 8,00 por pessoa (com 

identificação da Regata) 

Padaria do Marcelo (próximo 

às ruínas do Engenho) 

"Bracfast": café c/ 

leite, pão c/ 

manteiga, 1 copo de 



suco e 1 fruta 

12:00 

Churrascuhy (tradicional 

churrasco comunitário) Bowteco 

cada participante leva 

alguma coisa para 

assar e paga o 

consumo de bebidas 

17:00 

Fim do período franqueado de 

estadia na Marina     

  



Anexo 2 

 


