
FARVO – Flotilha de Angra dos Reis de Veleiros de Oceano 

Regata de Verão II 

06 de Fevereiro de 2021 

Apoio: 

ICAR – Iate Clube de Angra dos Reis  

AVISO E INSTRUÇÕES DE REGATA(*) 

01. ÁREA DA REGATA: Baía da Ribeira 

03. CLASSES CONVIDADAS: 

        APS quites com a taxa da Farvo (2021), RGS (certificados válidos 

2021) e Cruzeiro.    

04. PERCURSO para todas as classes: 

O ponto A abaixo mencionado ficará nas imediações da Laje do Cambeba, entre a Laje do 

Cambeba e o Parcel do Aleijado. 

 (Todas as classes) - Largada no Ponto A, monta I.Sabacu BE, monta boia de largada BE, 

monta I.Sabacu BE, monta boia de largada BE, monta I.Sabacu BE (aqui termina um barla-

sota), monta Lj. Do Fundo BE, monta I.Sabacu BB e chega na mesma linha de largada (8,3 

milhas).  

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). O encurtamento poderá ocorrer na Ilha do Sabacu. 

05.01 – PARTIDA – HORÁRIOS 

    Todas as Classes  

ATENÇÃO Bandeira da Classe SOBE Sinal Sonoro 11:25 hs 

PREPARAÇÃO “P”ou”I”ou”Z”ou”PRETA” SOBE Sinal Sonoro 11:26 hs 

Um minuto “P”ou”I”ou”Z”ou”PRETA” DESCE Sinal Sonoro 11:29 hs 

LARGADA Bandeira da Classe DESCE Sinal Sonoro 11:30 hs 

 

16.01 VALORES: A inscrição é de R$ 60,00 por veleiro. 

16.02 COMO FAZER A INSCRIÇÃO:  



As inscrições poderão ser feitas da seguinte forma: 

1 Para todas as classes, até as 17:00 hs da quinta-feira que antecede o dia da 

regata: 

a)      FARVO, site www.farvo.org   

OBS: Os que se inscreverem pelo site, deverão preencher a “Ficha de 

Inscrição” e fazer o respectivo depósito a favor de Nuno Pinhel no Banco Itau,  
ag 9348 cc 03927-3, CPF 298.745.997-15  e comprovar o depósito efetuado 

pelo WhatsApp da FARVO ou pelo email nunopinhel@hotmail.com  
indicando o nome da embarcação e número de tripulantes.  

b)   Até as 11:15 do dia da regata na CR, com a ficha de inscrição 

preenchida e cheque ou comprovante de depósito feito na conta acima 

mencionada. 

 

18.01 PREMIAÇÃO - Serão premiados os dois primeiros colocados de cada classe. Nas 

classes que tiverem 2 ou menos inscritos, somente o campeão será premiado. Como não teremos 

festa de premiação, a entrega dos prêmios será feita na primeira festa de premiação que houver 

após a data desta regata. 

19. TÁBUA DE MARÉS 

Data Hora Altura (m) 

06/02/21 09:56 0,7 

 12:13 0,8 

 17:00 0,4 

    

 (*) IMPORTANTE:  os itens 2, 4.01, 5, 6 a 15, 16.03, 17 e 18 estão nas instruções 

genéricas da FARVO, e são parte integrante destas instruções de regata. 

 

http://www.farvo.org/
mailto:nunopinhel@hotmail.com

