
 

 

 
 
 
 

78ª REGATA ANIVERSÁRIO CLUBE DOS JANGADEIROS 
REGATAS DE MONOTIPOS 

Classes Soling, Hobie Cat 16, Lasers (std-Rd-4.7), Snipe 420 e 29Er 
 07 de dezembro de 2019 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATA 
Estas instruções complementam e alteram as da FEVERS 2019 

 

ANEXO B 
 

MONOTIPOS 
 

1. DATA - HORÁRIO 
07/12/19 às 14:00 horas – sábado - início da sinalização. 
CLASSES 
Soling, HC16, Snipe, Laser Std, Laser Rd, Laser 4.7, 420, 29 Er.  
INSCRIÇÕES 
Monotipos: serão aceitas até as 12:00 horas do dia 07/12/19 (sábado), nas Secretarias 
Esportivas dos Clubes filiados. 
2. LINHA DE LARGADA PARA TODAS AS CLASSES 
Será formada pelo mastro de sinais do barco da CR, identificado com uma bandeira laranja e 
uma boia cilíndrica inflável vermelha.   
2.1. As boias de percurso serão infláveis cilíndricas laranjas. 
2.2 PERCURSO 
O percurso será barla sota 4 pernas com exceção as classes Soling e Hobie Cat 16 que farão 6 
pernas. 
A sotavento do percurso haverá um gate, os barcos vindos da direção da ultima marca poderão 
montar a boia de bombordo por bombordo ou a boia de boreste por boreste 
Na ultima perna os barcos deverão montar a boia de bombordo do gate e navegar pelo través 
em direção a linha de chegada (ver desenho anexo). 
3. ORDEM DE LARGADA 
1º HC16. 
2º Soling. 
3º Snipe , 420, e 29Er. 
4º Laser Standard. 
5º Laser radial e 4.7. 
 
4. PROGRAMAÇÃO 

07/12/19 
07/12/19 
08/12/19 

Sábado 
Sábado 
Domingo 
 

12:00 horas 
14:00 horas 
18:00 horas 
19:00 horas 

Término das inscrições monotipos. 
Inicio sinalização das classes monotipos  
Entrega de prêmios monotipos-Sede da Ilha. 
Entrega de prêmios-oceano/velejaço-Sede da 



 

 ilha. 

5. Linha de chegada para todas as classes 
Será formada pelo mastro de sinais do barco da CR, identificado com uma bandeira laranja e 
uma boia cilíndrica inflável amarela.  
 
6.Premiação Monotipos: 
420 e 29Er - 1º lugar. 
HC 16, Laser Standard, Laser Radial Masc, Snipe e Soling serão premiados os 1º, 2º lugares. 
Laser Radial Feminino e 4.7 serão premiados o 1º lugar. 
Classe Optimist - 1º, 2º, 3º lugares gerais (veteranos e estreantes) e 1º lugares de cada 
categoria (veteranos e estreantes). 
 

Segue diagrama de chegada para as regatas de barla-sota: 

Na ultima perna da regata, os barcos deverão montar a boia 4p por bombordo e navegar pelo 

través para a linha de chegada.  

A sotavento da raia haverá um gate (portão). 

Sinalização com bandeira delta e galhardete nº 4 

Esta alteração complementa as I R Fevers 2019 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                             


