
 

 

 

 

 
XXX TROFÉU CAYRU DE VELA DE OCEANO 

XXV Velejaço 

XXII Regata em Solitário 

24 e 25 outubro de 2020 

 
1ª ETAPA ESTADUAL OCEANO 

2º AVISO DE REGATA 

Alterações em vermelho 

 
1. ORGANIZAÇÃO 
Clube dos Jangadeiros – Rua Ernesto Paiva, 139, Porto Alegre/RS. 
2. CLASSES 
CLASSE IRC, BRA-RGS, HPE30 e Microtoner 19.  

BICO DE PROA para os barcos que vão disputar a fita azul da regata longa - Ilha das 

Pombas - Prêmio rotativo, independentemente de serem medidos ou não. 

 

Para a classe IRC haverá as seguintes divisões de classes: 

Classe A – barco maior ou igual a 0,970 

Classe B – barco maior ou igual 0,938 e menor ou igual a 0,969 

Classe C – barco menor ou igual a 0,937 

Para a categoria RGS não haverá divisão de classe. 

A classe HPE30 também irá disputar a classificação por bico de proa. 
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3.  PROGRAMAÇÃO 
 

DATA HORARIO ATIVIDADE 

24/10/20 - sábado 
11:00 h Largada da regata longa – IRC, HPE30 e Bico de Proa (fita azul) 

11:10 h Largada da regata longa – RGS, MT19, Solitário e Dupla-Mista 

25/10/20 - domingo 12:00 h Regatas barla-sota 

25/10/20 - domingo 13:00 h Largada do Velejaço 

25/10/20 - domingo 17:30 h Premiação logo após a última regata na baía do Tranquilo 

 

4. PERCURSOS  

Os percursos serão detalhados nas Instruções Complementares de Regatas. 

Ver anexos A e B  

5. INSCRIÇÕES TROFEU CAYRU 

Para as classes IRC, BRA RGS, HPE30, Microtoner 19, as inscrições deverão ser 

feitas até as 10:00 horas do dia 24/10/20, nas Secretarias Esportivas dos clubes 

filiados, conforme tabela abaixo: 

As inscrições para o Velejaço poderão ser feitas até as 11h do dia 25/10/20 domingo. 

No momento da inscrição, favor informar tamanho das camisetas. 

Para 2ª etapa do estadual de oceano valerá as inscrições do Troféu Cayru.   

O pagamento das inscrições será realizado preferencialmente através de transferência 

bancária ou cartão de crédito/débito. No caso de transferência bancária enviar 

comprovante por email para esportiva@jangadeiros.com.br identificando nome do 

barco, comandante e número de tripulantes.  
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Dados: 

Banco do Brasil    

Agência: 2822-3  

C/C: 4004-5 

Favorecido: Clube dos Jangadeiros CNPJ: 92.925.429/0001-08   

TAMANHO BARCO BARCO POR TRIPULANTE 

ATE 20 PÉS 60,00 30,00 

DE 20,1 A 32 PÉS 80,00 30,00 

ACIMA DE 32 PÉS 100,00 30,00 
   

Obs. 1: Os barcos inscritos no velejaço pagarão somente o valor do barco conforme 

tabela acima. Os barcos da categoria Solitário e Dupla-Mista que desejarem participar 

do velejaço estarão isentos da taxa de inscrição. 

Obs 2.: Os barcos deverão estar em dia com a anuidade da ABVO, que deverá ser 

realizado no site: www.abvo.org.br  conforme tabela abaixo. 

Classe BRA-RGS R$ 190,00 
Classe IRC/HPE 30 medido R$ 350,00 
HPE Bico de Proa R$ 190,00 
 

6.  ELEGIBILIDADE 
 
Os iates deverão cumprir os seguintes requisitos para suas elegibilidades: 
Classe IRC - Possuir certificado de medição.  
Classe BRA-RGS - Possuir certificado de medição.   
Classe HPE30 - estar de acordo com as regras da classe. 
O Comandante deverá ter habilitação da Marinha do Brasil e também estar em dia com a 
FEVERS. 
Os Comandantes das classes IRC e BRA-RGS deverão apresentar os respectivos 
certificados de medição ou informar o seu número. 
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7. REGRAS 
 

           O Evento será regido pelas ‘regras’, tais como definidas nas Regras de Regata à Vela da 
WS 2017/2020. 

       O evento será disputado sobre as seguintes regras: 
Regras e Regulamentos da Classe IRC e BRA-RGS.  
Regras e regulamentos das Classes HPE30 e Microtoner. 
Instruções Complementares de Regata, suas alterações, e quando conflitantes estas 
terão precedência sobre o AR e IR FEVERS 2020; 
Instruções de Regatas da FEVERS 2020; 
Este Aviso de Regata; 
Não haverá descartes. 
Para classificação do campeonato estadual serão consideradas as regatas do Troféu 
Cayru e Conesul (Troféu Seival). 
As tripulações não serão pesadas, ficando o comandante do barco responsável por 
manter seu barco conforme especificações de seus certificados. 

 
8. PONTUAÇÃO E GERENCIAMENTO 
 
Todas as regatas terão peso 1,  
Classe IRC- será gerenciada pelo coeficiente TCC (tempo/tempo) 
Classe BRA-RGS: Será aplicado o método TMFAA (tempo/tempo) 
Classe HPE30- classificação por bico de proa 
Classe MT19- classificação por bico de proa 
 
9. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATAS 
Serão fornecidas no momento das inscrições. 
 
10. COMUNICAÇÃO 
O canal de comunicação para o evento será o 69. os barcos deverão avisar por rádio em 
caso de desistência. 

 
11. PREMIAÇÃO 
A premiação será feita na água. Após chegada da última regata, os barcos deverão se 

dirigir para a baía do Tranquilo, onde serão divulgados os resultados e a entrega dos kits 

do evento, (totosinhos, cervejas e refrigerantes e a respectiva premiação) pelos botes de 

apoio. 

Os barcos após a chegada deverão ficar na sua âncora, não sendo permitidas atracações 

de contra bordo. Os barcos que não respeitarem essas determinações, estarão sujeitos a 

serem protestados pela Comissão de Regatas por não atenderem os protocolos de 

isolamento.  
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Os resultados serão rodados em água e informados pelo canal 69 da regata.  

Os protestos serão julgados em água, onde será aplicado o apêndice T das regras de 

regata da WS. Os envolvidos serão levados pelos barcos de apoio para o barco da 

organização “Luan”, onde serão julgados os protestos. 

Serão premiados os participantes com as seguintes classificações: 
 
Premiação Exclusiva Regata Longa: Barco Fita Azul –Troféu Rotativo Volta “Ilha das 

Pombas”, mais medalhas. 

Classe IRC 1º, 2º e 3º lugar geral, mais Troféu Rotativo. 

Classe A - 1º lugar 

Classe B - 1º lugar 

Classe C - 1º lugar 

HPE30 - 1º e 2º lugar IRC 

HPE30 - 1º e 2º lugar na classe 

Classe BRA-RGS - 1º, 2º e 3º lugar geral  

Microtoner – 1 e 2º lugar. 

Velejaço – 1º lugar cada categoria conforme IR FEVERS 2020, incluindo categoria Delta 

36 (D36). 
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