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1. Aviso de Regata 

 
1.1 Classes Convidadas: APS, APS-C, RGS(*), RGS 

Clássicos, Cruzeiro, Bico de Proa sem balão, Bico de Proa 
Multicascos, Beneteau(**) e Delta(**) 
(*) Aos veleiros APS e RGS será permitido inscrição em ambas as classes e serão premiados nas duas 
(**) Os veleiros das marcas Beneteau e Delta devem se inscrever em alguma das classes convidadas e 

mencionar a marca do barco na inscrição. 

 
APS e APS-C: somente veleiros membros da Farvo e com anuidade paga. 
RGS e RGS Clássicos: somente com certificado atualizado, Clássicos de 
acordo com as Regras da ABVO. 
Cruzeiro: Será utilizado Fator de Correção de Tempo (FCT) de acordo com as 
Regras da FARVO. Não é permitido utilização de velas com tecidos exóticos. É 
permitido utilização de balão assimétrico ou simétrico. 
Bico de Proa/Multicascos: Não é permitido utilização de velas com tecidos 
exóticos nem velas balão assimétrico ou simétrico (inclusive Gennaker). 
Beneteau/Delta/Lagoon: veleiros destas marcas devem inscrever-se em 
alguma das classes acima e também na classe da marca da embarcação. 
 
  

1.2 Percursos 
 
 
PERCURSO 1 (APS e RGS): Largada nas proximidades da Ilha das 

Palmeiras, montar Ilha Brandão por Bombordo (BB), montar  Ilha das Flechas por 
Bombordo (BB), montar Laje da Cambeba por Boreste (BE) e chegada no mesmo 
local da largada (12 NM). Largada prevista para 12h. 
  

PERCURSO 2 (RGS Clássicos e Cruzeiro): Largada nas proximidades 

da Ilha das Palmeiras, montar Ilha Sabacu por Bombordo (BB), montar Parcel do 
Aleijado por Bombordo (BB), montar Laje da Cambeba por Boreste (BE), chegada 
no mesmo local da largada (8 NM). Largada prevista para 12h. 
 

PERCURSO 3 (Bico de Proa e Multicascos): Largada nas proximidades 

da Ilha das Palmeiras, montar Laje da Figueira por Bombordo (BB), chegada no 
mesmo local da largada (6 NM). Largada prevista para 12h05. 
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1.3 Inscrições  

Atenção! As inscrições são limitadas 
devido ao espaço disponível. 

PREÇO (*) DATA DA INSCRIÇÃO 

R$ 45,00 / TRIPULANTE e R$ 35 por 
barco 

De 15/02 a 17/03 

R$ 75,00 / TRIPULANTE e R$ 35 por 
barco 

A partir de 18/03 

 
(*) dá direito a jantar e bebidas , descontos no comércio local,  um kit  
com camiseta e brindes  por  tripulante e participação no sorteio durante 
o jantar.  
 
OBS: RGS LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO VALIDO: 
23/03 
 
  

Locais de inscrição e informações: 

 TLALOC – Ana ou Dalmo – Tel.: (24) 3363-1024 

SAILABOUT - Renata ou Guillermo - Tel: (24) 3370-6429 

Administração da Marina JL Bracuhy- Fernando Fontoura–Tel: (24) 3363-
1166 

- INTERNET – 
- Por e-mail: anexar comprovante de depósito e ficha de inscrição e enviar para 
o email contato@marinabracuhyangra.com.br  com o assunto: Inscrição na 
Regata JL Marina 

- Sistema de inscrições on line do site www.farvo.org até as 17h de quinta-feira 
dia 23/03 (SOMENTE USANDO O NAVEGADOR INTERNET EXPLORER) 

 

 

 

 

 

 

OBS.: O pagamento das inscrições deverá ser feito através de cheque 
nominal ou depósito a favor de JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A, Banco 
BRADESCO, AGÊNCIA 6682, C/C 2193-8, CNPJ 77 591 402/0001-32 e 
comprovar o depósito efetuado indicando o nome da embarcação e número 
de tripulantes pelo email contato@marinabracuhyangra.com.br 

 

mailto:contato@marinabracuhyangra.com.br
http://www.farvo.org/
mailto:contato@marinabracuhyangra.com.br
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1.4 Premiação 

Serão premiados os três primeiros colocados de cada classe.  

A IMS Náutica premiará as classes: Beneteau e Delta. Serão premiados os 
primeiros veleiros destas marcas que cruzarem a linha de chegada em cada 
percurso.  

Os festejos  com "Canoa de Chope", no deck da Administração da Marina JL 
Bracuhy, começam assim que a CR fechar a raia.  

A premiação da regata será feita durante um jantar com bebidas no Hotel 
Samba Angra dos Reis, localizado na orla da marina, a partir das 19 horas.  

Como cortesia da MARINA JL BRACUHY, os veleiros participantes poderão 
pernoitar tanto na véspera quanto na noite da Regata, utilizando os vestiários, 
luz e água. 

Também haverá PREÇO ESPECIAL de diárias de marina para o período 
compreendido entre 11/02 e 24/03/2017 para os veleiros que estiverem 
inscritos tanto na Regata de Caras quanto na 1ª REGATA JL BRACUHY. O 
valor será de R$ 28 por pé pelos 15 dias. Exemplo caso seu barco tenha 30 
pés você vai pagar  apenas R$ 840 pelo período entre a Regata de Caras e a 
Regata JL Bracuhy. Significa menos de R$ 1,90 por pé por dia. 

Será necessário confirmar a solicitação de vagas com Fernando - Tel (24) 
3363-1166 email: contato@marinabracuhyangra.com.br 

O HOTEL SAMBA ANGRA DOS REIS, localizado na orla da Marina, um dos 
apoiadores da 1a REGATA JL MARINA BRACUHY, oferece 5% de desconto 
para os participantes. Os interessados devem entrar em contato com a central 
de reservas pelo Tel: 0800 2072622 
  

mailto:contato@marinabracuhyangra.com.br
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2. Complementos do Aviso de Regata 

2.1 Programação 

 
Data/horario Evento Local observação 

15/02/2017 Início das inscrições Tlaloc/Sailabout/Marina   

06/03/2017 Abertura da Bolsa de Tripulantes "@RegataJLMarinaBracuhy"   

11/03/2017 
Início do período com preço 
especial nas diárias Marina  

veleiros inscritos nas 
Regatas Caras e 
Bracuhy 

17/03/2017 Fim das Inscrições com desconto Tlaloc/Sailabout/Marina   

18/03/2017 
Início das inscrições sem 
desconto Tlaloc/Sailabout/Marina   

23/03/2017       
17:00 Encerramento das inscrições pelo 

site da FARVO www.farvo.org   

18:00 Fim do prazo para entrega do 
certificado RGS Tlaloc/Sailabout/Marina 

somente para classe 
RGS e Clássicos 

24/03/2017       
08:00 Início do período franqueado na 

marina para os veleiros inscritos Marina    

10:00 
Início dos descontos nos 
restaurantes e bares (p/ 
pagamento em dinheiro e com 
identificação da Regata) 

Carambola, Quiosque dos 
Catarina, Bowteco, Estancia del 
Puerto, Supper Coffee 

descontos de 5 a 10% 
ou Preço Especial 

13:00 
Abertura da secretaria do evento 
para retirada do kit velejador Administração da Marina   

14:00 Início da Feirinha de Artesanatos 
e Brechó Náutico "Praça Azul" (orla da Marina)   

18:00 Happy Hour Bowteco 
(não incluído na 
inscrição) 

23:00 Encerramento do Happy Hour 
cabine do veleiro, rede, banco 
da praça, hotel, casa do amigo 

'bora dormir que 
amanhã tem regata! 

  

http://www.farvo.org/
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Data/horario Evento Local observação 

25/03/2017       
a partir das 
07:00 

Café da manhã com preço 
especial R$ 8,00 por pessoa (com 
identificação da Regata) 

Padaria do Marcelo (próximo 
às ruínas do Engenho) 

"Bracfast": café c/ 
leite, pão c/ 
manteiga, 1 copo de 
suco e 1 fruta 

08:00 

Abertura da secretaria do evento 
para retirada do kit velejador Administração da Marina   

08:30 Reunião de Comandantes 
(Recomendada) Recepção da Marina 

Somente para Bico de 
Proa e Multicascos 

09:00 

Início das atividades da Feirinha 
de Artesanatos e Brechó Náutico "Praça Azul" (orla da Marina)   

10:00 Encerramento das Inscrições Administração da Marina   

11:00 

Início dos Eventos Paralelos 
Tenda no deck da 
Administração da Marina 

Estandes de 
expositores e Telão 

12:00 Largada: RGS, APS, APS C, 
Cruzeiro e Clássicos Próximo a Ilha das Palmeiras VHF canal 06 

12:05 Largada: Bico de Proa e 
Multicascos Próximo a Ilha das Palmeiras VHF canal 06 

17:00 Horário máximo para o final das 
Regatas     

17:01 (ou 
assim que a 
CR fechar a 
Raia) 

Abertura da "Canoa de Chope" 
Tenda no deck da 
Administração da Marina 

com identificação da 
regata 

19:00 Início do Jantar com sorteios de 
brindes e Cerimônia de 
Premiação Restaurante do Hotel Samba 

com identificação da 
regata 

26/03/2017       

a partir das 
07:00 

Café da manhã com preço 
especial R$ 8,00 por pessoa (com 
identificação da Regata) 

Padaria do Marcelo (próximo 
às ruínas do Engenho) 

"Bracfast": café c/ 
leite, pão c/ 
manteiga, 1 copo de 
suco e 1 fruta 

12:00 

Churrascuhy (tradicional 
churrasco comunitário) Bowteco 

cada participante leva 
alguma coisa para 
assar e paga o 
consumo de bebidas 

17:00 
Fim do período franqueado de 
estadia na Marina     
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2.2 Como fazer inscrição por email 
 

 Imprima e complete a Ficha de Inscrição (anexo 2) 

 Efetue o pagamento atraves de depósito a favor de JOTA ELE 
CONSTRUÇÕES CIVIS S/A, Banco BRADESCO, AGÊNCIA 6682, C/C 
2193-8, CNPJ 77 591 402/0001-32 

 Envie um e-mail para contato@marinabracuhyangra.com.br com o 
assunto: Inscrição na Regata JL Marina, anexando a Ficha de Inscrição 
preechida e copia do comprovante do deposito. Aguarde uma resposta 
de confirmação. 

2.3 Como fazer inscrição pelo Site da Farvo 

 No navegador Internet Explorer (somente) acesse www.farvo.org 

 Menu principal entre em Inscrição de Regatas 

 Preencha a ficha e clique em enviar 

 Efetue o pagamento atraves de depósito a favor de JOTA ELE 
CONSTRUÇÕES CIVIS S/A, Banco BRADESCO, AGÊNCIA 6682, C/C 
2193-8, CNPJ 77 591 402/0001-32 

 Envie um e-mail para contato@marinabracuhyangra.com.br com o 
assunto: Inscrição na Regata JL Marina - via FARVO, anexando copia 
do comprovante do deposito e o nome da embarcação. Aguarde uma 
resposta de confirmação. 
 

2.4 Como são as regras das classes 

 APS e APS-C 

Inscrevem-se nestas classes apenas os veleiros filiados à Farvo Veleiros 
de Angra (Flotilha de Angra dos Reis de Veleiros de Oceano). Se você 
ainda não é membro, entre em contato pelo site e veja como ser um 
filiado. 

A regra APS considera a PERFORMANCE do conjunto veleiro-tripulação 
durante o tempo para estabelecer o FCT da embarcação. Dispensa 
qualquer medição, contratação de medidor e emissão de certificado. 
Qualquer veleiro de oceano pode participar independente de suas 
características. 

A APS C é a mesma regra, criada para que os veleiros que costumavam 
correr na classe Cruzeiro pudessem participar do Campeonato Anual, 
utilizando o fator de correção de tempo (FCT) da regra APS, só que com 
um percurso um pouco menor do que a classe APS nestas regatas. 

Esta regata é válida para o Campeonato da FARVO 

 

 

mailto:contato@marinabracuhyangra.com.br
mailto:contato@marinabracuhyangra.com.br
https://www.facebook.com/farvo.veleirosdeangra
https://www.facebook.com/farvo.veleirosdeangra
https://www.facebook.com/farvo.veleirosdeangra
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 RGS e Clássicos 

Inscrevem-se nestas classes veleiros medidos e com certificado 
valido BRA-RGS.  

A filiação a BRA-RGS é feita mediante uma inscrição na Regional da 
Federação de Vela de seu estado e a contratação de um medidor 
credenciado. Informações adicionais podem ser encontradas no site 
da ABVO (Associação Brasileira de Veleiros de 
Oceano) www.abvo.com.br 

Clássicos: a ABVO criou a classe Clássicos com uma regra adaptada à 
realidade brasileira, isto é, diferente das regras de regatas clássicas 
internacionais aqui veleiros de fibra de vidro podem participar dos 
clássicos, para isso existem algumas limitações de idade e forma de 
construção. Mais detalhes estão disponíveis no site da ABVO. Os 
veleiros clássicos atualmente estão utilizando a RGS como regra para as 
regatas. Por isso para participar da classe clássicos e possuir tempo 
corrigido você deve ter o certificado RGS. Mas caso seu barco tenha 
características que permitam correr na categoria clássicos e você não 
quer fazer a medição na RGS poderá se inscrever na categoria clássicos 
considerando que seu TMFAA será arbitrado pela comissão técnica 
considerando o máximo TMFAA da classe. 

Todos os veleiros RGS devem apresentar o certificado válido 2017 até 
dia 23/03/2017 e estarem com seu numeral BRA ou BL (clássicos) 
marcados nas velas. 

 Cruzeiro 
Inscrevem-se nesta classe os barcos de cruzeiro e lazer que não 
possuem certificado RGS ou APS. Não é permitido uso de velas com 
tecido exótico. É permitido uso de Balão Simétrico ou Assimétrico 
(inclusive Gennaker). Os barcos que não vão utilizar balão devem 
antecipadamente mencionar isso no momento da inscrição: "Cruzeiro 
Sem Balão", neste caso será concedido um desconto de 5% no FCT do 
barco. 

São considerados os FCT's médios por modelo de barco. A lista de 
Intervalos de FCT's validos para essa regata estão publicadas no 
seguinte 
link: http://www.farvo.org/resultados_anuais/2017/fctIntervalo.htm  
Caso seu veleiro não esteja nesta lista a Comissão Técnica decidirá seu 
FCT. 

 

 Bico de Proa e Multicascos 
Inscrevem-se nestas classes os veleiros de cruzeiro e os catamarans / 
trimarans. Estas classes não possuem fator de correção de tempo, isto é 
quem chegar primeiro ganha. Não é permitido o uso de velas de tecido 
exótico nem balão simétrico ou assimétrico (inclusive Gennaker). A 
largada será 5 minutos após a largada das outras classes, significa que 
o sinal de preparação será a largada do primeiro pelotão. Não é preciso 
certificados de medição, filiação às associações, nem qualquer outra 
providência . Basta inscrever-se e levar o barco para a raia. 

https://www.facebook.com/pages/ABVO/128652753941648
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.abvo.com.br%2F&h=ATPwYlEFgTuxAWVDtXXiXNXpMEsmuEz3bN0vjoelxJOhNtGivlH2dbxkCNoYVT9juxKmQHX7SD2lTYtuxNI_yuc10lqxxLuE6DvQRFtQoMCUsreG-gKxYFQg0jjYAz81eFGPYg&enc=AZNFCoXlvWdqroNHtPyTm28f5KS5omj-hAq9XUvAeGXgimVf_vYhERYtSv7TpkzOGRfIFY4f6POL8HeipW4sbtCueBmAEZtcHqcFNtY_lqVW8RbMcO33BBBUdNKc3Ojw2mY9rtN4G1qtOBpLrKADars8U3jeXgydiFBHlXcVorPGsHZ0xdSYqLggu5HZz135SmXRfVvUG3t6FA9ydDKJRI7h&s=1
http://www.farvo.org/resultados_anuais/2017/fctIntervalo.htm
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A Bico de Proa foi criada para que mais veleiros possam participar do 
evento. A Regata JL Marina Bracuhy tem o objetivo de confraternizar 
todos os grupos de velejadores e incluir na "brincadeira" os veleiros que 
somente fazem cruzeiro, aqueles que não estão dispostos à uma regata 
longa, ou aqueles que não conseguiram tripulação suficiente, ou aqueles 
também que não possuem experiência em regatas. 

Essa classe será dividida entre monocascos e multicascos para ficar 
mais justa. Será um percurso simples de 6nM . 

  

Beneteau e Delta 
Inscrevem-se nessas classes os veleiros fabricados por estes estaleiros. 
É necessário escolher uma das classes anteriores e também nas 
classes Delta ou Beneteau. Serão premiados os primeiros Deltas e 
Beneteaus que cruzarem a linha de chegada e cada um dos 3 percursos 
da regata. 

  

2.5 Entrega dos Kits 

A partir da Sexta feira dia 24/03/2017 na Administração da Marina Bracuhy 
estarão disponíveis os Kits do evento. Cada tripulação deverá comparecer para 
receber os kits e fixar na embarcação a flâmula que estará no Kit do 
Comandante. 

Para utilização das dependências da marina, acesso aos descontos, 
participação na "canoa de chope", entrada no Jantar de premiação e 
participação nos sorteios dos brindes será necessário utilizar a identificação 
que será entregue em cada um dos kits. 

2.6 Vagas na Marina 

De 24 a 26 de março serão disponibilizadas 35 vagas gratuitas para veleiros 
inscritos na Regata. Para veleiros participantes da Regata de Caras 
(11/03/2017) e da Regata JL Marina Bracuhy, contarão com preço especial 
para o período entre as duas regatas. Será necessário confirmar a solicitação 
de vagas com Fernando (24) 3363-1166 contato@marinabracuhyangra.com.br 

 

 

 

 

 

mailto:contato@marinabracuhyangra.com.br
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Anexo 1 

 



 

1 

 

 
 

EMBARCAÇÃO:  NUMERAL:  

MODELO:  LOA:  

CLASSE 
(Assinale) 

APS APS-C RGS RGS Clássicos Cruzeiro Bico de Proa sem balão B P Multicascos Beneteau/Delta 

    Com balão Sem balão    

CLUBE/MARINA DE FILIAÇÃO: 

PROPRIETÁRIO: 

E-MAIL: 

TELEFONE:  CELULAR:  

ENDEREÇO:  

TRIPULAÇÃO (crianças até 7 anos não pagam mas devem estar inscritas, assinale X no Tamanho da 

Camiseta ) 
CAMISETA  
G / XG / XXG/XXXG 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Valor da Inscrição(Vagas na marina (limitado), kit com camiseta, jantar/bebidas, sorteio, descontos no comércio local) 

Para inscrições antes de 18 de março = R$ 35,00 + (Numero de Inscritos x R$ 45,00) 
Para inscrições a partir de 18 de março = R$ 35,00 + (Numero de Inscritos x R$ 75,00) 
O pagamento deverá ser feito através de cheque nominal na Administração da Marina ou depósito a favor 

deJOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A, Banco BRADESCO, AGÊNCIA 6682, C/C 2193-8, CNPJ 77 591 

402/0001-32. Enviar e-mail para contato@marinabracuhyangra.com.branexando comprovante e Ficha de 

Inscrição. 

 
Declaro que recebi li as instruções de regata, não efetuei modificações na embarcação que impliquem em 
qualquer alteração no rating, e que assumo todas as responsabilidades decorrentes da minha participação na 
regata, inclusive acidentes, isentando assim os organizadores do evento e o clube.  
 
Angra dos Reis, ______ de _________________________________ de 2017.  
 
ASS: _______________________________________________________________________________  
Instruções de Regata em https://www.facebook.com/RegataJLMarinaBracuhy 

 

mailto:contato@marinabracuhyangra.com.br
https://www.facebook.com/RegataJLMarinaBracuhy

