
 

 

  

7ª Etapa do Circuito Santista de Vela Oceânica 
 

 03 de dezembro de 2016 
 

Autoridade Organizadora: 
 

Clube Internacional de Regatas 
 

Apoio: 
 

Fevesp e Iate Clube de Santos 
 

2º AVISO DE REGATA 
 

A 7ª etapa do Circuito Santista de Vela Oceânica, será corrida no dia 03 de dezembro de 
2016, marcando assim o encerramento do campeonato 2016. A mesma será feita em 
conjunto com a regata da marinha. Os participantes da 7ª Etapa do Circuito Santista de 
Vela Oceânica, deverão fazer a devida inscrição com o recolhimento das taxas em função 
do número de tripulantes. 

  
1. Regras 
 
1.1. Regras, conforme definidas no Regulamento de Regatas a Vela da International Sailing 

Federation – ISAF 2013-2016 (RRV-ISAF/2013-2016). Regras das classes participantes e 
Determinações da CBVela, ABVO e BRA-RGS.  

 
1.2. ISAF Offshore Special Regulations 2013-2015: as regatas de percurso serão Categoria 3. 

Cumprir as exigências da Marinha do Brasil referente a documentação, material de 
salvamento exigido. 

 
1.3. Segurança Radio Escuta: canal 74 – Delta 21 
 
1.4. Check In: É obrigatório todos os participantes fazer Check In antes da largada, deverá 

fazer com a C R via radio canal 74. A falta de Check In poderá causar a desclassificação do 
veleiro nas regatas. 

 
1.5. Retirada da Regata: Qualquer barco que se retire da regata deverá avisar a CR ou Delta 

21 na primeira oportunidade. Caso o veleiro não informe sua desistência, este recebera 
30 minutos de acréscimo na próxima regata corrida da etapa. 

 



 

 

1.6. Os avisos de regatas, instruções de regatas das etapas concomitantes completam este 
aviso/regulamento. 

 
2. Inscrição:  

Deverão ser feitas até o dia da regata, na sede náutica do CIR ou em depósito bancário 
identificado, como segue: 
CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS 
CNPJ: 58.212556/0001-21  
Banco Santander - Agência – 2007 - CC – 13000089-2.  
Com valor de R$ 30,00 (trinta reais) por tripulante, exceto Tripulante Mirim, que é isento 
de Taxa de Inscrição. Limite de idade 15 anos. É obrigatório o envio da Taxa de Inscrição  e 
da Ficha de Inscrição devidamente assinada, até o dia da regata para 
nautica@inter.org.br.  
Somente serão elegíveis as embarcações que fizerem a inscrição e o pagamento da mesma. 

Telefone para contato, esclarecimentos e formulários com Sr. Beto no telefone (13) 3354-
3134. 

 
3. Avisos aos competidores serão afixados no Quadro Oficial de Avisos no CIR, próximo a 

secretaria do Campeonato.  
 
4. A Comissão de Regatas (CR) poderá anunciar antes do Sinal de Atenção da primeira 

regata do dia eventuais alterações imprescindíveis podendo fazê-lo verbalmente e/ou via 
radio, após a exposição da bandeira Lima na sua embarcação. 

 
5. Programa de regatas e premiação: 
 

Sábado 03/12/2016 Largada das regatas do tipo  Barla Sota ou Percurso as 12:00h.após a 
regata haverá confraternização no CIR, exclusiva aos participantes.  
 

6. Percursos 
 
Serão definidos no quadro de aviso da CR e ou anunciado no canal 74 pela CR ou pela 
Radio Costeira Delta 21 do ICS. 

 
O local da largada e chegada será definido pela CR, informado no Quadro da CR e ou via 
Radio canal 74 pelo menos 30 minutos antes do sinal  de atenção. 

 
A Comissão de Regatas poderá, a qualquer momento, utilizar marcas de percurso como 
marcas de largada e chegada. 
 

As marcas de contorno deverão ser deixadas por bombordo, e as de partida e chegada, 
segundo suas próprias definições. 
 

 
 



 

 

7. Partida 
 
7.1. A linha de partida será entre o mastro da CR (com uma bandeira laranja desfraldada) na 

extremidade de boreste, e a marca de partida na extremidade de bombordo. 
 
7.2. Em regatas barla-sota, um barco que tenha partido depois de decorridos 10 minutos 

após seu sinal de partida será, sem audiência, considerado como não tendo partido 
(DNS). Isto muda a regra A4. 

 
7.3. Em regatas de percurso, um barco que tenha partido depois de decorridos 20 (vinte) 

minutos após seu sinal de partida será, sem audiência, considerado como não tendo 
partido (DNS). Isto muda a regra A4. 

 
8. A CR poderá avisar os barcos escapados via radio (canal 74. A divulgação desta 

informação ou a falta dela não poderá ser motivo de reparação pelos barcos 
participantes. Isso altera a Regra 62.1A. 

 
9. Mudança da próxima perna do percurso 
 
9.1. Para mudar a posição da marca da próxima perna do percurso, a CR poderá mover a 

marca original, fundear uma nova marca ou mover a linha de chegada.  
 
10. Chegada 
 

A linha de chegada será entre o mastro da CR (com uma bandeira laranja desfraldada), e a 
marca de chegada. 

 
11. Classes Convidados para embarcações com certificado da classe válido/ Premiação ao 

final do campeonato em data a ser definida. 
 

ORC, IRC, RGS e RGS SILVER  e VELEIROS DE OCEANO SEM MEDIÇÃO, para estes, será 
adotado TMFAA de veleiro equivalente com medição RGS, penalizado com acréscimo de 
0,5%, e ou a critério da comissão técnica. 

 
12. Isenção de responsabilidade 
 

Os competidores que participarem deste Evento/Etapa  2016, o farão por seu próprio 
risco e sob sua única responsabilidade. Fica valendo a REGRA – DECISÃO DE COMPETIR. O 
CIR e ICS e/ou COMISSÃO TÉCNICA e/ou a COMISSÃO DE REGATAS e/ou os 
PATROCINADORES e/ou os APOIADORES, não se responsabilizam por quaisquer danos 
materiais, físicos ou mesmo de morte, relacionados diretamente a este Evento 
esportivo/Etapa esportiva, suas atividades antecedentes, assim como durante o 
Evento/Etapa, no CIR ou ICS e fora deles, ou após ser completado. 


