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XXVI TROFEU CAYRU DE VELA DE OCEANO 
XXI VELEJAÇO 

XVIII REGATA EM SOLITARIO 
2ª Etapa Estadual Oceano 2016 

22 e 23 outubro de 2016 
 
 
 
 

AVISO DE REGATA 
 
  
 
1. ORGANIZAÇÃO 

Clube dos Jangadeiros – Rua Ernesto Paiva, 139, Porto Alegre/RS 
 
2. APOIO 

Flotilhas de Oceano do RS e Federação de Vela do Estado RS.  
 
3. CLASSES 

ORC INTERNACIONAL; 
BRA-RGS  
BICO DE PROA; somente para barcos que vão disputar a fita azul da regata longa-Ilha das 
Pombas-premio rotativo 
J-24; 
Microtoner; 
Velejaço; 
Regata em Solitário. 

 
4.     ORDEM DE LARGADA- dia 22/10/16 - sábado 

1ª Largada – Bico de proa, Orc Internacional e BRA-RGS  
2ª Largada – J-24 e Microtoner; 
3ª Largada – Regata em solitário. 
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5.        PERCURSOS 
           Os percursos serão detalhados nas Instruções de Regatas. 
 
 
6.        INSCRIÇÕES 

Serão aceitas na Secretaria Esportiva do Clube dos Jangadeiros ,e nos clubes filiados até 
às 11:00 horas do dia 22/10/16, mediante o pagamento da taxa de R$ 40,00 (quarenta 
reais) por tripulante.  
Para o Velejaço as inscrições serão aceitas até às 11 horas do dia 23/10/16, mediante 
taxa de R$ 40,00 (quarenta reais) por tripulante. 
Será fornecida uma camiseta alusiva ao evento para cada velejador inscrito. Solicitamos 
informar no momento da inscrição o tamanho das camisetas.  
Os barcos inscritos para participar na categoria solitário e se desejarem participar do 
velejaço, o comandante do barco ficará isento do pagamento da taxa de inscrição, os 
demais tripulantes pagarão a taxa de R$ 40,00 (quarenta reais) com direito a uma 
camiseta do evento.  
Os barcos inscritos para participar na categoria bico de proa e se desejarem participar do 
velejaço, o comandante do barco ficará isento do pagamento da taxa de inscrição, os 
demais tripulantes pagarão a taxa de R$ 40,00 (quarenta reais) com direito a uma 
camiseta do evento.  
 

7.        ELEGIBILIDADE 
  Os iates e velejadores deverão cumprir os seguintes requisitos para suas elegibilidades: 

Classe ORC INTERNACIONAL 
Possuir certificado de medição  ano de  2016  

 
Classe BRA-RGS  
 Possuir certificado de medição ano de 2016  
 
Classes BICO DE PROA, J-24,  e Microtoner 
 Atender as regras e critérios das classes. 
Cumprindo determinação da NORNAM 03  da Marinha do Brasil, os barcos por ocasião 
de suas inscrições deverão apresentar copia da documentação do barco, do seguro 
obrigatório e Habilitação do comandante..  

 
8.        REGRAS 
           O Evento será regido pelas ‘regras’, tais como  definidas nas Regras de Regata à Vela da 

ISAF 2013/2016 
O evento será disputado sobre as seguintes regras: 
Regras e Regulamentos da Classe Orc Internacional, BRA-RGS  
Regras e regulamentos das Classes J-24, e Microtoner; 
Instruções Complementares de Regata, suas alterações,quando conflitantes, estas terão 
precedência sobre o AR e IR FEVERS 2016; 
Instruções de Regatas da FEVERS 2016; 
Este Aviso de Regata; 
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Não haverá descartes 
Não haverá divisões na classe RGS 
O uso do tripulante mirim só será permitido nas classes RGS, não sendo permitido na 
classe Orc Internacional. 
 
Velejaço, Bico de proa e Solitário: será permitido   o uso da vela balão, gennaker ou 
outros tipos de vela que não se enquadrem como definição de vela de proa. Somente 
uma vela de proa poderá ser usada, a não ser no momento da troca de vela. 
FORÇA-LIVRE: Os barcos medidos na ORC nos últimos três anos e na BRA-RGS nos 
últimos dois anos, bem como os barcos acima de 42 pés que pretenderem participar do 
velejaço deverão ser inscritos obrigatoriamente na categoria de Força Livre, bem como os 
iates que usarem velas de tecidos exóticos, do tipo myler, kevlar e etc.  
 

 

9.        PONTUAÇÃO E GERENCIAMENTO 
Todas as regatas terão peso 1; 
 
ORC Internacional: 

As regatas Barla-Sota serão gerenciadas por “Percurso construido”; 
A regata de percurso será gerenciada por “Linha de performance offshore”. 

Classe BRA-RGS e BRA: Será aplicado o método TMFAA (tempo/tempo) 
Classe  J-24-  Microtoner, Velejaço e Solitário:  resultado por bico de proa 

 
 
10.       INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATAS 

Serão fornecidas no momento das inscrições. 
A Regata em Solitário e Velejaço terão editais em  separado. 

                 
11.       COMUNICAÇÃO 

O canal de comunicação para o evento será o 69. Na regata longa, todos os barcos    
deverão avisar por rádio em caso de desistência. 
 

 

12         PROGRAMAÇÃO 

 
DATA HORARIO ATIVIDADE 

22/10/16 
Sábado 

11:00 h Término das inscrições para ORC-Internacional, BRA-RGS, bico 
de proa, Microtoner 19,  J-24 e Solitário. 

13:00 h Largada da regata longa – ORC Inter, RGS,  e Bico de Proa (fita 
azul)  

13:10 h  Largada da regata media – classe J 24- MT 19 

13:15 h Largada da regata em solitário 

23/10/16 
Domingo 

11:00 h Término das inscrições para o velejaço 

13:00 h Largada velejaço 

14:00 h Inicio da largada para as regatas barla-sota 

20:00 h Entrega de prêmios. Sede da Ilha 
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13. PREMIAÇÃO 
Serão Premiados os participantes com as seguintes classificações: 
Premiação Exclusiva Regata Longa: Barco Fita Azul - Troféu Volta Ilha das Pombas   
Troféu Rotativo; 

 
Premiação do Troféu Cayru: 
Classe ORC Internacional:  
1º , 2º e 3º lugar geral; e 1º lugar geral Trofeu Cayrú – Rotativo. 
 
BRA-RGS:   
Geral: 1º, 2º e 3º lugar;  
 
J-24: 1º  lugar  
 
Microtoner: 1º, 2 e 3º lugar; 
 
Regata em Solitário e Velejaço: 1º lugar de cada categoria. 
 


