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IIº VELEJAÇO COPA QUEBRA GELO DE VELA DE OCEANO 
27  de agosto 2017 

 
INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATA 

                                    Estas instruções complementam e alteram as da FEVERS 2017 
 

1. ORGANIZAÇÃO: 
Clube dos Jangadeiros 
 
2. CLASSES: 
Barcos de Cruzeiro, conforme item   16.1 especificados nas Instruções de Regatas da FEVERS 2017. 
 

Categoria Tripulantes 

Cruzeiro 20 3 

Cruzeiro 23 4 

Cruzeiro 26 5 

Cruzeiro 30 6 

Cruzeiro 35 7 

Cruzeiro 40 3 

Força Livre 4 

Multi-casco 9 

 
3. Será permitido o uso de balão simétrico, gennaker em todas as categorias. Porém uma vela de proa 
poderá ser envergada por vez, exceto no período de substituição. 
 
4. INSCRIÇÕES 
Os Barcos medidos na Classe ORC no ano de 2015/2016/2017  e na RGS nos anos últimos 2 anos bem como os 
barcos acima de 42 pés que pretenderem participar do velejaço deverão ser inscritos obrigatoriamente na 
categoria força livre, da mesma forma os barcos que usarem velas de tecidos exóticos (myler, kevlar ou similares).  
As inscrições para o velejaço será válidas após pagamento conforme abaixo especificado: 
Barcos com mais de 3 tripulantes- R$ 80,00 por barco 
Barcos com até 3 tripulantes-R$ 50,00  por barco 
Barcos da classe força livre vale o mesmo critério 
 
5. PREMIAÇÃO 
Serão premiados os primeiros colocados em cada categoria,  onde o nº de tripulantes será conforme definido item 
2 destas Instruções..  
 
6. COMUNICAÇÃO: 
O Canal de rádio do evento será o canal 69. 
 
7. PROGRAMA:   

DATA HORA ATIVIDADE 

26/08/17 Sábado 9:00 as 17:00 horas Inscrições para o velejaço  

 
27/08/17 
 
 

 
Domingo 
 
 

9:00 as 11:00 horas 
13:10 horas 
18:00 horas 

Término das inscrições para o Velejaço   
Inicio da sinalização velejaço 
Entrega de prêmios-Escola de Vela 
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8. SINALIZAÇÃO DE PARTIDA: 

Atenção  Sobe Bandeira do  velejaço  Sinal sonoro 5 minutos 

Preparação  Sobe Bandeira Papa Sinal sonoro 4 minutos 

Um minuto  desce Bandeira Papa Sinal sonoro longo 1 minuto 

Largada  desce Bandeira da Classe Sinal sonoro 0 minuto 

 
8.1. Todas as etapas da sinalização serão informadas pelo radio, no canal do evento de nº 69 
 
9. LINHA DE LARGADA: 
Será formada pelo mastro de sinais do barco da CR, identificado com uma bandeira laranja e uma bóia inflável 
cilíndrica vermelha. 
A linha de largada para o velejaço será a mesma linha das demais classes, e estará posicionada na baia da Pedra 
Redonda. 
 
10.  PERCURSO nº 1 – Galhardete nº 4 
- Boia inflável amarela , por BB- mesma marca para os barcos da Orc e Rgs  
-Boia nº 121- Canal do Leitão, por BE 
 Boia nº 134- Canal das Pedras Brancas, por BE 
-Boia nº 123- Canal das Pedras Brancas, por BE  
-Boia nº127 - Canal Pedra Brancas, por BE 
 
PERCURSO Nº 2 – Galhardete nº 2 
- Boia inflável amarela, por BE- mesma marca para os barcos da Orc e Rgs  
-Boia nº 121- Canal do Leitão, por BE 
-Boia nº 134- Canal das Pedras Brancas, por BE 
-Boia nº 123- Canal das Pedras Brancas, por BE  
-Boia nº127 - Canal Pedra Brancas, por BE 
 
 
11.  CHEGADA  
Será formada pelo mastro de sinais do barco da CR, identificado com uma bandeira laranja  e uma boia inflável 
cilíndrica amarela fundeada em frente ao canal de acesso ao Clube dos Jangadeiros. Quando fundeada a 
Comissão de regatas hasteará uma bandeira azul. 
 
 
 

 


