
 

                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII COPA CIDADE DE PORTO ALEGRE 

XX VELEJAÇO 

19 e 20 de março 2022 
Publicado em 15/03/2022 

1. ORGANIZAÇÃO 
Clube dos Jangadeiros – Rua Ernesto Paiva, 139, Porto Alegre/RS. 
 

2. APOIO 
Federação de Vela do Estado do Rio Grande do Sul e Flotilhas de Oceano do RS.  

 
3. REGRAS 
O Evento será regido pelas ‘regras’, tais como definidas nas Regras de Regata à Vela 
da WS 2021/2024. 

       O evento será disputado sobre as seguintes regras: 
Regras e Regulamentos da Classe ORC, S-30, Microtoner19 e HPE-25. 
Instruções Complementares de Regata, suas alterações quando conflitantes, estas 
terão precedência sobre a IR FEVERS 2022. 
Não haverá descartes. 
As tripulações não serão pesadas, ficando o comandante do barco responsável por 
manter seu barco conforme especificações de seus certificados. 
 

 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATA 

Estas instruções complementam e alteram as da FEVERS 2022 



 

                          

3.1 TRIPULANTE MIRIM 
Todas as classes poderão a critério de seu comandante, incluir um tripulante mirim com 
idade até 16 anos e abaixo de 65 kg, além do limite de peso ou do número máximo de 
tripulantes de cada barco, mantendo seu rating original e sem pagamento de taxa de 
inscrição. O comandante do barco deverá assinar o Termo de Responsabilidade pelo 
velejador. 

 
4.CLASSES 
ORC, S-30, Microtoner19, HPE-25 e Velejaço.  
BICO DE PROA - barcos que vão disputar a Regata Média e Velejaço - Prêmio rotativo, 
independentemente de serem medidos ou não. 
 

5.  PROGRAMAÇÃO 
DATA HORARIO ATIVIDADE 

 

19/03/22 - sábado 

12:00h 

   13:00h 

Término das inscrições – ORC- S-30, HPE-25 e MT19.    

Início sinalização das Regatas Barla-Sota                                                                            

20/03/22 - domingo 

12:00h Término das inscrições para o Velejaço 

13:00h Inicio sinalização para todas as classes: ORC, S-30, HPE-

25, MT-19 e Velejaço 

19:00h Premiação no Restaurante da Ilha dos Jangadeiros 

 

5.1 Para alertar os competidores que uma regata começará em breve, uma bandeira 

laranja do barco da comissão de regatas será mostrada, com um sinal sonoro, por pelo 

menos cinco minutos antes que um sinal de atenção seja mostrado. 

6. ELEGIBILIDADE 
Os iates deverão cumprir os seguintes requisitos para suas elegibilidades: 
Classe ORC - Possuir certificado de medição ano 2022. 
Classe S30 - Microtoner19 – HPE-25 estar de acordo com as regras da classe. 
 
7. PONTUAÇÃO E GERENCIAMENTO 
Todas as regatas terão peso 1,  
Classe ORC - as regatas barla-sota serão gerenciadas por percurso construído. A 
Regata Média será gerenciada por ToD (Time on Distance). 
Os resultados serão gerados pelo programa da ORC Cruiser. 
Classe S-30, Microtoner19 e HPE- 25: classificação por bico de proa. 
Para a categoria velejaço serão validas as Instruções da Regata Fevers 2022 
constantes no item 5.3 
 
 

 



 

                          

8. PROTESTOS: 

12.1 Para os protestos referentes as regatas barla-sota, serão julgados no 
domingo (20/03) as 10:00h, podendo ser aplicado o Apêndice T. 
Os protestos referentes à regata média e velejaço, serão recebidos na Secretaria 
Esportiva do Clube dos Jangadeiros logo após a chegada do último colocado. 
12.2 A regra 66 das RRV WS 2021/2024 passa a ter a seguinte edição: No último 
dia de regata as partes só podem pedir reabertura de audiência até dez minutos 
após tomar conhecimento do resultado. Entende se por conhecimento o 
resultado do protesto divulgado no Quadro de Avisos.  
 
9. INSCRIÇÕES  

Para as classes ORC, S-30, Microtoner19 e HPE-25 as inscrições deverão ser feitas até 

as 12:00h do dia 19/03/22, pelo link a ser divulgado ou no menu: esportiva-inscrição 

para regatas no site do Clube dos Jangadeiros.  

As inscrições para o Velejaço poderão ser feitas até as 12:00h do dia 20/03/22, pelo link 

a ser divulgado ou no menu: esportiva-inscrição para regatas no site do Clube dos 

Jangadeiros. 

As inscrições serão validas após o pagamento da taxa de inscrição conforme 

especificado abaixo:  

Barcos até 20 pés e MT19 – R$ 110,00 por barco 

Barcos de 20,1 pés até 25 pés – R$ 140,00 por barco 

Barcos de 25,1 pés a 27,8 pés e classe HPE-25 – R$ 170,00 por barco 

Barcos de 27,9 pés a 31 pés e classe S-30 – R$ 200,00 por barco 

Barcos de 31,1 pés a 35 pés – R$ 230,00 por barco 

Barcos de 35,1 pés a 42 pés – R$ 260,00 por barco 

Barcos acima de 42,1 pés, Força-Livre e Multicasco – R$ 290,00 

O pagamento deve ser realizado preferencialmente por transferência/depósito bancário 

ou PIX (chave: CNPJ: 92.925.429/0001-08) 

Banco do Brasil. 

Agência: 2822-3 

C/C: 4004-5 

CNPJ: 92.925.429/0001-08 

Favorecido: Clube dos Jangadeiros 

Favor enviar comprovante de pagamento para: esportiva@jangadeiros.com.br, 
identificando o nome do barco e comandante. 
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ANEXO A 
REGATAS BARLA SOTA 

19 de março de 2022 
1. DATA - HORÁRIO 
19/03/22 às 13:00 horas – Sábado - 1ª regata, logo após 2ª regata 

2 .LOCAL 
  Raia da Pedra Redonda/Ipanema. 

3. CLASSES 
ORC ,S30, HPE-25 e MICROTONER 19 

4. LINHA DE LARGADA 

A linha de partida será formada pelo mastro de sinais do barco da CR identificado com 

uma bandeira laranja e uma boia inflável cilíndrica na cor amarela.  

5. MARCAS DE PERCURSO 

As marcas de percurso serão as seguintes:  
A marca de barlavento será uma boia cilíndrica inflável 
laranja; com boia (spare buoy), cilíndrica amarela (pirulito) 
havendo uma alteração de percurso a barlavento, esta será 
sinalizada com uma boia inflável cilíndrica branca com tarja 
preta. A sotavento será montado um portão (gate) com boias 
cilíndricas brancas. Quando for a sotavento a alteração de 
percurso a marca será a mesma. 
Para a classe Microtoner19, será colocada uma boia cilíndrica branca 
intermediaria, sinalizando que o percurso de contravento que será menor para 
esta classe. 
6. ORDEM DE LARGADA 
1ª Largada – ORC, S30 e HPE-25 

2ª Largada – MT19.  

7. SINALIZAÇÃO DE LARGADA 

As regatas terão a largada de acordo com o item 9.1 das Instruções de Regatas da 

FEVERS 2022. Para cada largada haverá no mínimo 01 minuto de intervalo. 

8. PERCURSOS 
Será informado pela sinalização de bandeiras e no quadro de avisos. 

A CR informara no Quadro de Avisos, o rumo magnético aproximado da 1ª marca. 

9. LINHA DE CHEGADA 

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

deixa obrigatoriamente a boia de bombordo (4p na figura) por 

bombordo e navegar em través 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. 

 

 

 



 

                          

ANEXO B 

REGATA MÉDIA e VELEJAÇO 

20/03/2022 

1. DATA E HORARIO 

Dia 20/03/22 – Domingo 

Horário: 13:00h largada para todas as classes. 

 

2. CLASSES: 

ORC, S-30, HPE-25, Microtoner19, Velejaço e Força Livre. 
 

As categorias do Velejaço, conforme item 5.3 especificados nas Instruções de Regatas 

da FEVERS 2022. 

 

 

3. INSCRIÇÕES 

Serão aceitas inscrições até às 12:00h do dia 20/03/2022 somente para o 
Velejaço.    

3.1. Para a Classe cruzeiro (velejaço), será permitido o uso da vela balão, 
gennaker ou outros tipos de vela que não se enquadrem como definição de vela 
de proa. Somente uma vela de proa poderá ser usada, a não ser no momento 
da troca de vela. 
Os barcos acima de 45 pés, deverão ser inscritos obrigatoriamente na categoria 
de Força Livre, da mesma forma os barcos que usarem velas de tecidos exóticos 
independentemente do tamanho do barco.  
Obs.: Os barcos medidos na RGS estão liberados para correr na sua categoria 
independente do ano de medição. 
 
4. PREMIAÇÃO 

No Velejaço, serão premiados os primeiros colocados em cada categoria 

conforme item 5.3 indicando o número de tripulantes por categoria. 

 



 

                          

5. COMUNICAÇÃO: 

O Canal de rádio do evento será o canal 69. ·. 

 

6. PROGRAMAÇÃO:   

DATA HORA ATIVIDADE 

20/03/22 Domingo 

12:00h 

13:00h 

 

 
Termino das Inscrições para Velejaço 
 
Inicio da sinalização para todas as classes 
 
 

 

7. 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 inflável cilíndrica amarela fundeada em frente ao canal de acesso ao 

Clube dos Jangadeiros. 

 

8. PERCURSO PARA AS CLASSES ORC, S-30, HPE-25 E VELEJAÇO ACIMA DE 

23 PÉS SINALIZADO COM O GALHARDETE Nº1 

- Boia nº 140 – Canal das Pedras Brancas, por BE  

- Boia nº 142 – Canal Do Cristal, por BB  

- Boia nº 133 – Canal do Cristal, por BE  

- Boia nº 144 – Canal do Cristal, por BB 

- Boia nº 137 – Boia em frente ao Gasômetro, por BB 

- Boia nº 144 – Canal do Cristal, por BE 

- Boia nº 133 – Canal do Cristal, por BB  

- Boia nº 142 – Canal do Cristal, por BE  

- Boia nº 127 – Canal das Pedras Brancas, por BB  

 

9. PERCURSO ALTERNATIVO PARA AS CLASSES: ORC, S-30, HPE-25  E 

VELEJAÇO ACIMA DE 23 PÉS SINALIZADO COM GALHARDETE Nº 2 - PERCURSO 

ALTERNATIVO 

- Boia n 140 – Canal das Pedras Brancas, por BE  

- Boia n 142 – Canal do Cristal, por BB  

- Boia nº 140 – Canal das Pedras Brancas, por BE 

- Boia n 123 – Canal das Pedra Brancas, por BB  

- Boia nº 134- Canal das Pedras Brancas, por BB 

- Boia n 123 – Canal do Cristal, por BE 

- Boia nº 127 - Canal das Pedras Brancas, por BE 



 

                          

10. PERCURSO PARA AS CLASSES MICROTONER 19 E BARCOS ATÉ 23 PÉS 

(INCLUSIVE) INSCRITOS NO VELEJAÇO 

- Boia n 140 –Canal das Pedras Brancas, por BE- Par da Piava  

- Boia n 142 –Canal das Pedras Brancas, por BB  

- Boia nº 140 - Canal das Pedras Brancas, por BE 

- Boia nº 123 - Canal das Pedras Brancas, por BB 

- Boia nº 127 - Canal das Pedra Brancas, por BE 

 

11.  CHEGADA  

Será formada pelo barco da CR, identificado com uma bandeira azul e uma boia 

inflável cilíndrica amarela fundeada em frente ao canal de acesso ao Clube dos 

Jangadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 


