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INSTRUÇÕES DE REGATA
1. ÁREA DE REGATA: Baía da Ilha Grande
2. REGRAS
a. Internacionais de Regatas à Vela da ISAF 2017/2020
b. Regras das Classes;
c. Estas Instruções e suas alterações que, em caso de conflito com as demais, prevalecerão.
3. CLASSES CONVIDADAS

CLASSES CONVIDADAS: APS, RGS e Cruzeiro (*), MULTICASCOS (regra AVEMO).
(*) Os barcos CRUZEIRO que indicarem explicitamente na ficha de inscrição “SEM BALÃO” estão
declarando que não usarão balão ou gennaker durante a regata e terão um bônus de 5% no FCT.

LANCHAS TAMBÉM ESTÃO CONVIDADAS até o limite de 10.
A inscrição deve ser feita somente em uma classe.

LANCHAS TAMBÉM ESTÃO CONVIDADAS até o limite de 10.
4. PERCURSO
Percurso único para todos os barcos inscritos com aproximadamente 16 NM:
Largada nas proximidades da Ilha da Rapada na enseada de Paraty e chegada no alinhamento
entre Rapada e Ilha Pau a Pino, próximo e antes da Ilha de Pau a Pino na área circular de cerca
de 200 metros com centro nas coordenadas S 23º 2,067’ W 44º 24,869’. Ou seja vindo da
Rapada em linha reta, colocar a proa na Ilha de Pau a Pino, próximo a ela verá a CR.(*)
(*) como nas versões anteriores sempre há alguém que se confunde e não vê a CR, julgamos
que explicado desta forma não haverá motivo para enganos.
NÃO HAVERÁ ENCURTAMENTO (não existem pontos intermediários de passagem obrigatória).

As lanchas simplesmente acompanham em percurso livre o evento, sem atrapalhar os
veleiros na regata, participando dos eventos em Paraty e em Angra. Haverá um premio para
aquela que postar as melhores fotos da regata no facebook do ICAR
(https://www.facebook.com/iateclubedeangradosreis/) até as 17:00hs. Julgamento será por
uma comissão nomeada na hora da premiação.

5. LARGADA
a. As regatas terão as partidas conforme a Regra 26 da ISAF.
b.

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

b.
c.

Todos as classes largam juntas

Um barco que não tenha partido até decorridos quinze (15) minutos de seu sinal de partida
será considerado DNS sem audiência (altera as regras A4 e A5).

ATENÇÃO

Bandeira da Classe SOBE

Sinal Sonoro

10:25 hs

Sinal Sonoro

10:26 hs

Desce bandeira PAPA

Sinal Sonoro

10:29 hs

Desce bandeira da CLASSE

Sinal Sonoro

10:30 hs

PREPARAÇÃO Sobe bandeira PAPA

LARGADA

O Barco da CR poderá manter sua posição no alinhamento da Largada usando motor

6. 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 retardamento
7. CHAMADA DE RETORNO
Em caso de saída antecipada, a chamada individual será sinalizada conforme a regra 29.2 ISAF.
8

PUNIÇÕES
Aceitas conforme a regra 44 ISAF:
a. Sistema percentual ( fct );
b. Sistema 720º .

9

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 nome, ou então entrar em contato via rádio canal 06,
dando nome, que será confirmado. O Iate que não proceder ao CHECK -IN será considerado
não concorrente ( DNC ).

10 PROTESTOS
Devem ser formalizados por escrito e entregues à CR até 30 minutos após a chegada desta (
CR ) à terra, junto com uma taxa de R$ 350,00 (trezentos reais ).
11 IATES QUE SE RETIRAM
Durante a Regata, por motivo de controle e de segurança, os Iates que desistirem deverão
comunicar tal fato à CR o mais rápido possível
12 EQUIPAMENTOS
É obrigatório conduzir a bordo os equipamentos de salvamento estabelecidos pela regra da
Classe e prescrição pertinente à CBVELA e Capitania dos Portos.
13 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de
Competir. A organização, patrocinadores e demais entidades envolvidas não aceitarão
qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte, relacionados diretamente
com a série de regatas, seus antecedentes, durante ou depois de completada.
14 COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO
Toda e qualquer comunicação por rádio será feita pelo CANAL 06 de rádios VHF. Pede-se aos
competidores que mantenham seus rádios ligados durante TODA a regata, 1hora antes da
regata e 1 hora depois da regata.
15 PREMIAÇÃO
A premiação da regata será feita durante uma feijoada na varanda do ICAR, Haverá uma feijoada
(com canoas de cerveja e refrigerantes) na varanda do ICAR que terá início assim que os primeiros
barcos e seus tripulantes começarem a desembarcar. A premiação será feita assim que os
cálculos estiverem concluídos e não deverá ultrapassar as 20:00hs. Os veleiros que quiserem
pernoitar, poderão utilizar os vestiários do clube para banho, a sauna e o restaurante para café da
manhã de domingo. Haverá barco de apoio para embarque / desembarque até as 23:00hs do dia da
regata e após as 8:00hs do dia seguinte ao da regata. Todos os veleiros pegarão os kits de
camisetas no almoço da premiação. As lanchas inscritas participarão da feijoada, e seus

tripulantes também ganharão o kit da regata.

Todos os inscritos, terão no seu kit de regata pulseiras do evento que devem ser
colocadas no seu pulso de forma a evitar passar a pulseira para outrem sem inutilizá-la. A
feijoada só será servida para quem tiver a pulseira no pulso.
DEVIDO À PANDEMIA
É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS E CUIDADO COM DISTANCIAMENTO ENTRE
DIFERENTES TRIPULAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO ICAR, EXCETO OBVIAMENTE
QUANDO ESTIVER COMENDO. OS DECRETOS MUNICIPAIS DE PARATY E ANGRA DEVEM
SER RESPEITADOS, ASSIM OS RESTAURANTES ESTARÃO FUNCIONANDO CONFORME
RECOMENDADO NOS RESPECTIVOS DECRETOS MUNICIPAIS.
Como estamos em tempos de distanciamento social e receio de contágio, os veleiros que
preferirem comer sua feijoada a bordo ao invés de desembarcar toda sua tripulação,
deverão enviar à recepção do ICAR somente um tripulante para pegar o kit da regata
(cumprindo o cuidado de manter máscara no rosto). Neste momento o tripulante deverá
trocar cada pulseira do kit por um vale. De posse deste vale, se dirige ao Buffet onde o
funcionário está servindo a feijoada e troca cada vale por uma quentinha de feijoada e
duas latas (pode ser de cerveja, ou refrigerante). Receberá uma sacola para poder retornar
ao veleiro com esse conjunto de refeições.

16 INSCRIÇÕES

INSCRIÇÕES LIMITADAS A 50 VELEIROS:
Preços (*) das Inscrições:
VELEIRO R$ 140,00 / TRIPULANTE
De 7/12 a 12/12
LANCHA R$ 105,00/TRIPULANTE
De 7/12 a 12/12
(*) dá direito a feijoada e bebidas e uma camiseta por tripulante. Tripulantes com idade até
10 anos inclusive (que não tenham 11 anos) pagarão metade do valor (comprovação
poderá ser solicitada)

Locais:
Sede do ICAR em Angra dos Reis - Tel.: (24) 3377-0097
SHIP’S CHANDLER NÁUTICA – Parati com Benoit – Te.: (24) 3371-3030
INTERNET pelo site www.farvo.org
OBS.: O pagamento das inscrições deverá ser feito através de cheque nominal ou depósito
a favor de Iate Clube de Angra dos Reis no Banco Itau, ag 0678 cc 48220-9, CNPJ
30.321.012/0001-89 e comprovar o depósito efetuado indicando o nome da embarcação e
número de tripulantes pelo FAX (0xx-24) 3377-0279 ou pelo email sede@icar.com.br . A
ordem de inscrição será dada pela data e hora do depósito.
17 ALTERAÇÕES DESTAS INSTRUÇÕES
Quaisquer alterações a estas instruções serão afixadas no Quadro de Avisos da Regata, no
ICAR, até as 8:00hs do dia da regata. Alterações após este horário, serão feitas via radio no
canal 06 VHF.
18 OBSERVAÇÕES GERAIS
O ICAR estará disponibilizando poitas que serão oferecidas em ordem de chegada. Os
veleiros que quiserem pernoitar, poderão utilizar os vestiários do clube para banho, a sauna e o

restaurante para café da manhã de domingo. Haverá barco de apoio para embarque /
desembarque até as 23:00hs do dia da regata e após as 8:00hs do dia seguinte ao da regata.
A classes RGS, somente será considerada participante caso hajam 3 ou mais inscritos.
Caso não alcance este mínimo, os barcos nela inscritos migrarão para a classe CRUZEIRO
ou APS (caso tenham FCT válido). Os FCT´S para os que migrarem para CRUZEIRO serão
atribuídos pela organização do evento, segundo as regras da APS, e sem direito a bônus de
SEM BALÃO.
A classe CRUZEIRO poderá ser aberta em até 2 categorias, dependendo do número total de
inscritos e à critério da organização do evento.
A premiação será entregue para os 3 primeiros colocados de cada classe/categoria, desde
que hajam 3 ou mais participantes nesta classe/categoria. Caso contrário, será entregue
premiação somente para o primeiro colocado.

19. LIXO:
a. Os competidores não devem jogar lixo na água.

EM PARATY tarde/noite de véspera da regata.
Este ano teremos modificações. Os barcos poderão ficar fundeados na Marina Farol de Paraty
(S 23º 13’ 54.68” W 44º 41’ 41.64”), onde haverá um bote de apoio para ida e volta de terra
das 17:00hs de 11/12 até 01:00h de 12/12 e das 8:00hs as 9:00hs de 12/12. A estrutura em terra
da Marina poderá ser utilizada (banheiros, vestiários). Quem quiser ao invés de ficar fundeado,
ficar no píer da marina terá um preço especial para o evento de R$90,00 pelo pernoite de sexta
para sábado, entretanto há poucas vagas disponíveis no píer e a negociação e reserva é feita
diretamente com a Marina (http://faroldeparaty.com.br/#home) .
O restaurante Armazém do Mar localizado na Marina dará um desconto de 10% para o consumo
que for pago em dinheiro ou cartão de débito.
O MARGARIDA CAFÉ (http://www.margaridacafe.com.br) ou o restaurante COUPE
(http://www.casacoupe.com.br/paraty/), na cidade de Paraty, darão desconto de 15% no valor
da conta. Deverá ser apresentado o ticket de inscrição que será enviado por email para o
comandante do veleiro inscrito.

BOA REGATA!

