
Iate Clube de Angra dos Reis 

Regata da Primavera 

20 de novembro de 2021 

Apoio: 

FARVO – Flotilha de Angra dos Reis de Veleiros de Oceano 

AVISO E INSTRUÇÕES DE REGATA(*) 

01. ÁREA DA REGATA: Baía da Ribeira 

03. CLASSES CONVIDADAS: 

        APS quites com a taxa da Farvo, RGS com certificado 2021 valido e 
Cruzeiro.  

04. PERCURSOS:   

a) Percurso 1( APS e RGS): Largada nas proximidades da Ilha do Japão, montar Ilha 
do Sabacu por BE, Parcel do Aleijado por BE, montar laje do Cambeba por BE, Parcel 
do Aleijado por BE, chegada no mesmo local da largada. Aprox. 11,54 Nm. 

b) Percurso 2 (Cruzeiro): Largada nas proximidades da Ilha do Japão, montar Ilha do 
Sabacu por BE, montar Ilha da Cavala BB, Parcel do Aleijado por BE, chegada no 
mesmo local da largada. Aprox. 9,04 Nm. 

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).  

 

 

05.01 – PARTIDA – 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 



 

16.01 VALORES  

A inscrição é de R$ 40,00 por tripulante, inclusive o comandante, e R$ 40,00 por barco. 
Até 2 menores de 12 anos terão inscrição gratuita. Toda embarcação do Icar terá: 
isenção da inscrição de até 2 tripulantes com idade de até 15 anos; a isenção da 
inscrição do barco; a isenção da inscrição de até dois tripulantes que sejam sócios do 
clube. 

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 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 WhatsApp (24-98857-4575)ou pelo email 
sede@icar.com.br  indicando o nome da embarcação e número de tripulantes.  

b)    Na recepção do ICAR tel : (24) 3377-0097  

2 Até às 10:00 hs do dia da regata, na recepção do ICAR,. 

18.03 LOCAL E HORA DA PREMIAÇÃO: Confraternização no Icar a partir das 20:00 Hs 
do dia da regata. 

Serão premiados os dois primeiros colocados de cada classe, caso haja ao menos 2 
inscritos na classe, caso contrário só é premiado o primeiro colocado. A entrega de 
troféus e distribuição de camisetas será durante uma confraternização no Icar a partir 
das 20:00 Hs do dia da regata O Icar estará disponibilizando poitas que serão oferecidas 
em ordem de chegada. 

19. TÁBUA DE MARÉS 

Data Hora Altura (m) 

20/11/2021 9:38 0.3 

 14:13 1.1 

 21:45 0.2 

 (*) 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. 


