
  

                          

 
 

 
7ª REGATA COPA QUEBRA GELO DE VELA DE OCEANO 

21/08/21  

INSTRUÇÃO DE REGATA 
1. ORGANIZAÇÃO 
1.1   Clube dos Jangadeiros – Rua Ernesto Paiva, 139, Porto Alegre/RS 
2. CLASSES 
2.1   ORC, HPE 30, Microtoner 19  
3. INSCRIÇÕES 
3.1 Serão aceitas até às 12:00 horas do dia 21/08/21, pelo site: 

https://jangadeiros.com.br/inscricoes-para-regatas-oceano/    
3.2 Não haverá cobrança de inscrições  
3.3 Não haverá premiação 
3.4 Não haverá separação de classes 
4 .ELEGIBILIDADE 

  Os iates deverão cumprir os seguintes requisitos para suas elegibilidades: 

   Classe ORC  - Possuir certificado de medição  2021 

Classe  Microtoner 19 – estar em dia com as regras da classe 

5. REGRAS 
a) Serão utilizadas as regras da WS 2021/2024, Regras da Classe ORC, quando 

conflitantes com as IR FEVERS 2021, as Instruções Complementares de Regatas, 
terão precedência. 

b)  para a classe ORC - A regatas serão gerenciadas e os resultados gerados pelo 
programa Altura. 
c) Classe Microtoner 19, os resultados serão por ordem de chegada. 
d) Será aplicado sistema linear de pontuação conforme definido no Apêndice 4, item 
A4.1 
e)  Não haverá descartes. 
f) O comandante do barco deverá estar habilitado o junto a Marinha do Brasil, bem como 
os documentos do barco em ordem e atualizados. 
g) As tripulações não serão pesadas, sendo o comandante responsável por manter seu 
barco dentro das especificações de peso do seu certificado 
h) Para alertar os competidores que uma nova sinalização será feita, a CR exibirá uma 

bandeira laranja. com um sinal sonoro, por no mínimo 05 minutos antes do sinal de 

atenção da 1ª largada. 

i) Não será feita nenhuma sinalização 60 minutos antes do pôr do sol oficial (GPS). 

j) Estão programadas 3 regatas no dia. 

l) O canal de comunicação será o 69. 

 

6. PERCURSO 
Será utilizado o percurso barla sota 4 pernas. A CR indicará no Quadro de Avisos o 
rumo magnético da 1ª marca. 
A sotavento será colocada um gate. 
 
 
 
 

https://jangadeiros.com.br/inscricoes-para-regatas-oceano/


  

                          

 

 

 

7. ORDEM DE LARGADA 

1ª largada classe ORC e HPE30. 

2ª largada classe Microtoner. 

8. MARCAS DE PERCURSO 

A boia de barlavento será uma boia cilíndrica branca, a boia de alteração de percurso 

será uma boia cilíndrica branca com uma tarja preta. Quando alteração de percurso for 

a sotavento as boias serão as mesmas. 

A marca de largada será uma boia inflável na cor vermelha. 

Para a classe MT19 será colocada uma boia cilíndrica na cor laranja intermediaria, 

sinalizando percurso será menor para esta classe. 

9. CHEGADA 

Os barcos vindos da direção da última marca (4ª perna) deverão passar 

obrigatoriamente pelo gate, devendo montar a boia de bombordo por bombordo e 

navegar em traves para a linha de chegada conforme desenho anexo. 

A marca de chegada será uma boia amarela tipo pirulito colocada na proa da CR. 

O barco da CR exibirá uma bandeira azul. 
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10. PROGRAMAÇÃO 

DATA HORARIO ATIVIDADE 

21/08/21    Sábado 

 

 

 

até às 12:00h 

 

13:00 horas 

 

 

Inscrições para as classes ORC,HPE30 e  MT19  
 

Início da sinalização das regatas Barla-Sota da 
classes ORC, HPE30 e MT19. 

 

 

 

11.Classificação 

Classe ORC- 1º, 2º e 3º lugares. 

Classe HPE30 – 1º, 2º e 3º lugares.  

Classe Microtoner 19 – 1º, 2º e 3º lugares. 

 
 


