
 
          

 
 
 
 
 
 

 
75º ANIVERSÁRIO DO CLUBE DOS JANGADEIROS 

 XVII VELEJAÇO   
XV REGATA  EM SOLITÁRIO E DUPLA MISTA 

                                                 REGATAS DE MONOTIPOS 
 03 e 04 de dezembro de 2016 

 
 

 

   AVISO DE REGATA 
  

 
 
 

1. ORGANIZAÇÃO 
Clube dos Jangadeiros – Rua Ernesto Paiva, 139, Porto Alegre/RS. 
 
2. CLASSES 
ORC , RGS , J-24, Soling, Microtoner 19,Solitário, Regata mista, Velejaço  e   monotipos; 
 
3. INSCRIÇÕES 
Oceano: serão aceitas até às 11:00 horas do dia 04/12/16 (domingo) nas Secretarias 
Esportivas dos Clubes filiados, após pagamento da taxa de R$ 40,00 (quarenta reais) por 
tripulante. 
Para a regata em solitário e dupla mista as inscrições serão aceita ate as 11:00 horas 
do dia 03/12/16 (sábado); após pagamento da taxa de R$ 40,00 (quarenta reais). 
Para o Velejaço: serão aceitas até as 11:00 horas do dia 04/12/16 (domingo) nas 
Secretarias Esportivas dos clubes filiados; após o pagamento da taxa de R$ 40,00 
(quarenta reais) por tripulante. Os barcos participantes da regata em solitário e da regata 
dupla mista e se desejarem participar do velejaço, os já inscritos estarão isentos do 
pagamento da taxa, os demais  pagarão a taxa de R$ 40,00 com direito a uma camiseta 
do evento. 
Para os  Monotipos: serão aceitas até as 12:00 horas do dia 03/12/16 (sábado), nas 
Secretarias Esportivas dos Clubes filiados; não haverá cobrança de taxa para os 
monotipos. Os velejadores que quiserem poderão adquirir a camiseta do evento por R$ 
40,00 (quarenta reais)  
Solicita se no momento das inscrições informarem o tamanho das camisas. 
 
4 ELEGIBILIDADE 
Os iates deverão cumprir os seguintes requisitos para suas elegibilidades: 

 Classe ORC – Possuir certificado de Medição versão 2016, Os resultados da regata 
será definido no programa altura, pelo método linha de performance offshore. 

 Classe RGS- Possuir certificado de medição versão 2016 

 



 
          

 Classe J-24, Classe Soling e Classe Microtonner 19 – Estar de acordo com as  
regras da classe e em dia com a anuidade da FEVERS 

 Monotipos – estar em dia com suas anuidades junto a FEVERS 

 
5. REGRAS 
Serão utilizadas as regras da ISAF 2013/2016, Regras das Classes ORC, RGS e este 
Aviso de Regata, Instruções de Regata da FEVERS 2016 e Instruções Complementares 
de Regata. Quando conflitantes com o aviso de regata e Instruções de  Regatas FEVERS 
2016, serão válidas as Instruções Complementares de Regata; 
Classe RGS- Será aplicado o método TMF (tempo/tempo); 
As classes J-24, Soling, e MT 19 – resultado por ordem de chegada; 
Não haverá divisão para a classe RGS. 
 

6. CATEGORIA DO EVENTO 
O evento será classificado como Categoria C, de acordo com o Apêndice 1, Regulamento 
20 das RRV da ISAF 2013/2016. 
 
7. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATAS 
Serão fornecidas no momento das inscrições. 
O Velejaço, Regata em solitário e dupla mista e de monotipos  terão editais em separado 
O canal de radio para o evento será o 69; 
Será aplicado o Sistema Linear de Pontuação conforme definido no Apêndice 4, item A4.1 
para a categoria monotipos 
 
8. PROGRAMAÇÃO 
 

DATA HORARIO ATIVIDADE 

03/12/16   Sábado 09:00-11:00 h 
13:00 h 
14:00 h 

Inscrições da regata solitário, dupla mista e monotipos   
Largada da regata solitário e dupla mista 
Largada da regata de monotipos 

 
04/12/16 

 
Domingo 

11:00 h 
13:00 h 
20:00 h 

Término das inscrições oceano e velejaço 
Largada das regatas oceano e  velejaço 
Entrega de prêmios. Sede da Ilha 

 
9- PREMIAÇÃO 
Serão premiados os competidores conforme classificados abaixo: 
 
Classe Oceano 
ORC e RGS – 1º,  2 e 3º lugar geral 
Microtonner 19 – 1º e 2º lugar 
J-24 - 1º lugar  
 
Monotipos 
Dingue, HC 14, 470, 420 e 29 Er - 1º lugar 
HC 16, Laser Standard, Laser radial masc, laser radial fem, laser 4.7 , Snipe, J-24 e 
Soling- serão premiado os 1º, 2º  lugares. 
Classe Optimist -  1º, 2º, 3º.  lugares  geral (veteranos e estreantes), e 1º  lugares de cada 
categoria (veteranos e estreantes) 
Classes velejaço, solitário e mista serão premiadas conforme Inst. Regatas Fevers/16. 


