
 

XXXVII  REGATA DO ARMC 
12 de Outubro de 2019 

 
Organização:  

ARMC - Angra dos Reis Marina Clube 
 

Apoio: 
 

FARVO – Flotilha de Angra dos Reis de Veleiros de Oceano 
 
 
  

AVISO E INSTRUÇÕES DE REGATA 
 

 
ÁREA DA REGATA: Baía da Ilha Grande.  
 
CLASSES CONVIDADAS: APS quites com a taxa da FARVO, RGS e CRUZEIRO.  
 
IMPORTANTE: inscrições na RGS para barcos que não sejam associados da FARVO deverão ser 
acompanhados de cópia do respectivo Certificado Válido 2019. 

PERCURSO PARA TODAS AS CLASSSES: 

a) Grupo 1: (APS E RGS) 
- Percurso 1 (Vento leste): Largada entre CR e boia, nas proximidades do Parcel 
da Ilha do Calombo, Laje Preta por bombordo, Laje Saracura por bombordo, Laje 
Preta por bombordo, Laje Saracura por bombordo, chegada no mesmo local de 
partida. 
- Percurso 2 (Vento sudoeste): largada entre CR e boia nas proximidades do 
Parcel da Ilha do Calombo, Laje Preta por bombordo, Ilhas Duas Irmas todas por 
bombordo, Laje Preta por bombordo, Ilha Duas Irmas todas por bombordo, boia nas 
proximidades da Laje Preta por boreste, chegada no mesmo local de partida. 
 
b) Grupo 2: (CRUZEIRO) 
- Percurso 1 (Vento leste): Largada entre CR e boia nas proximidades do Parcel da 
Ilha do Calombo, Laje Preta por bombordo, Laje Saracura por bombordo, chegada 
no mesmo local de Partida. 
- Percurso 2 (Vento sudoeste): Largada entre CR e boia nas proximidades do 
Parcel da Ilha do Calombo, Laje Preta por bombordo, Ilhas Duas Irmas todas por 
bombordo, boia nas proximidades da Laje Preta por boreste, chegada no mesmolocal de partida. 
 
ENCURTAMENTO: LAJE PRETA 

 

 

 



 

 

HORÁRIOS: 

Todas as Classes  

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 

TÁBUA DE MARES   (SÁBADO 12/10/18) 

01:08  1.2m 

08:04  0.1m  

13:34  1.2m  

20:39  0.2m 

INSCRIÇÕES 

A inscrição é de R$ 38,00 por tripulante, inclusive o comandante, e R$ 38,00 por barco. Menores 
de 12 anos e alunos do Colégio Naval que são tripulantes terão inscrição gratuita. Toda 
embarcação do ARMC que tiver a bordo um tripulante com idade de até 15 anos, terá a inscrição 
deste tripulante gratuita e também terá a inscrição gratuita da embarcação. A participação fica 
limitada a 02 tripulantes menores por embarcação. 
 
 As inscrições poderão ser feitas da seguinte forma: 

 
1.       Até as 15:00 hs do dia 10/10/2018, quinta-feira, no site da FARVO: www.farvo.org 
 

OBS: Os que se inscreverem pelo site, deverão preencher a "Ficha de Inscrição" e fazer o respectivo depósito a favor 
do Angra dos Reis Marina Clube na conta do Banco Itaú Ag. 0678 – Angra dos Reis, C/C 10225-2 e CNPJ: 
30.320.097/0001-80 e enviar o comprovante pelo fax: 24 3365-0444 ou e-mail: geral@armclube.com.br; 
  

2.       Até às 11:00 hs do dia 12/10/2018 na recepção do ARMC em Angra. 
 

Até 20 minutos antes da largada na CR mediante a apresentação da ficha de inscrição devidamente preenchida com 
cheque nominal ao Angra dos Reis Marina Clube e com o nome da embarcação no verso. 
 
Nota 1: As inscrições na CR não poderão ser pagas em dinheiro, somente em cheque e não serão aceitas inscrições 
após o limite de tempo de 20 minutos para a largada. 
 
Nota 2: As embarcações que não preencherem a ficha de inscrição ou que não tiverem informações sobre a classe 
em que desejam correr e modelo e tamanho de barco não serão consideradas nos resultados. 
 
Nota 3: Os Comandantes das embarcações (FILIADAS A FARVO) que possuem certificado RGS Válidade 2019, 
podem definir, no momento da inscrição e para efeito de premiação,  que irão correr nas duas classes (APS e RGS). 
Os veleiros que não fizerem esta opção, ou que fizerem opção de forma errada, serão automaticamente 
considerados pela Organização como optado pela APS ou CRUZEIRO para premiação. 
 
Nota 4: Por resolução da Assembléia da FARVO, os veleiros continuam correndo, para efeito do campeonato nas 
duas classes, em todos os campeonatos que tenham certificado (APS e RGS). 

http://www.farvo.org/
mailto:geral@armclube.com.br


 
 
 
 
 
Nota 5: Seguindo orientação da Classe Cruzeiro, os veleiros devem indicar na ficha de inscrição se não vão usar 
balão na regata para fazer jus ao bônus definido na nova regra da Classe. Os que não indicarem explicitamente que 
NÃO USARÃO BALÃO, não terão o bônus. 

 PREMIAÇÃO 

a)  A premiação ocorrerá da seguinte forma: 
1º, 2º e 3° colocados da APS( categorias I  e II),  
1º, 2º e 3° colocados RGS( categorias I e  II)   
1º, 2º e 3° colocados CRUZEIRO ( categorias I e  II)   CRUZEIRO I BARCOS ATÉ 30,99PÉS E CRUZEIRO II ACIMA. 
 
OBS: CASO TENHA APENAS 2 BARCOS EM UMA CATEGORIA, ESTA SERÁ UNIFICADA. 
 
 

b)  A recepção, premiação e bem como a distribuição das camisetas, acontecerá durante o coquetel no mesmo dia da 
regata na SEDE DO ARMC, a partir das 20:00 hs, Estrada do Marinas 1700 Condomínio Marinas,  Bairro Marinas,  Angra 

dos Reis. 
 

(*) IMPORTANTE: Todos os itens estão nas instruções genéricas da FARVO, e são parte 
integrante destas instruções de regata. 
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