
 

 
          

XXV COPA CIDADE DE PORTO ALEGRE DE VELA DE OCEANO 
XIII REGATA EM SOLITÁRIO 

XVIII REGATA VELEJAÇO 
 

23 e 24 de março de 2019 
 

AVISO DE REGATA 
 
 

1. ORGANIZAÇÃO 
1.1 Clube dos Jangadeiros – Rua Ernesto Paiva, 139, Porto Alegre/RS 
2. CLASSES 
2.1   Oceano: IRC, BRA-RGS , J-24 , Microtoner 19, Velejaço e Solitário.   
        Não haverá a classe ORC.  
3. INSCRIÇÕES 

Até 16/03/2019—R$ 40,00 (quarenta reais) por tripulante;  
      Após 17/03/19 – R$ 65,00 (sessenta e cinco) por tripulante 
Os comandantes que optarem pela inscrição antecipada, deverão mandar o comprovante para o seguinte 
email  esportiva@jangadeiros.com.br, enviando a cópia do pagamento 
3.1 Oceano - serão aceitas até as 11:00 horas do dia 23/03/19 nas Secretarias Esportivas dos Clubes 

filiados.  
3.2 Solitário- serão aceitas até as 11:00 horas do dia 23/03/19 nas Secretarias Esportivas dos clubes 

filiados 
3.3 Velejaço – serão aceitas até as 11:00 horas do dia 24/03/19 nas Secretarias esportivas dos clubes 

filiados.  
3.3.1 Os barcos que participarem da regata em solitário e se desejarem participar do velejaço, o 

comandante do barco estará isento do pagamento da taxa; 
3.4 Solicitamos no momento das inscrições informarem o tamanho das camisetas. 
3.5 Os barcos poderão ser requeridos a usar adesivo do patrocinador na proa. 
4. ELEGIBILIDADE 
4.1   Os iates deverão cumprir os seguintes requisitos para suas elegibilidades: 
        Classe IRC- Possuir certificado de medição versão 2019 

     Classe BRA-RGS – Possuir Certificado de Medição versão 2019  
     Classe J-24 –- Microtoner 19- estar em conformidade com as regras da classe 
4.2 Os velejadores deverão estar em dia com a sua anuidade de FEVERS. 

5 REGRAS 
5.1  Serão utilizadas as regras da  WS/ISAF 2017/2020,  Regras da Classe, IRC, BRA-RGS. Quando 

conflitantes com  as  IR FEVERS 2019, as  Instruções Complementares de Regatas, serão válidas. 
5.2  Classe IRC-será aplicado o coeficiente TCC-formula ToD 
5.3  Classe BRA-RGS – Será aplicado o método TMF (tempo/tempo) 
5.5  Será aplicado sistema linear de pontuação conforme definido no Apêndice 4, item A4.1 
5.6  Não haverá descarte 
 
6 CATEGORIA DO EVENTO 
6.1 O evento será classificado como Categoria C, de acordo com o Apêndice 1, Regulamento 20 das RRV 

da ISAF 2017/2020. 
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7 INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATAS 
7.1   Serão fornecidas no momento das inscrições. 
7.2   O velejaço e a regata em solitário terão editais em separado 
 
8. COMUNICAÇÃO 
O canal de rádio para o evento será o 69 
 
9. PROGRAMAÇÃO 

DATA HORARIO ATIVIDADE 

23/03/19  

 
 
Sábado 

 

 

 
11:00 horas 
11:30 horas 
 
 
13:00 horas 
14:00 horas 

 

 
Termino das Inscrições:   
Almoço de boas vindas aos velejadores no restaurante da 
Ilha por adesão valor de R$ 25,00 sem bebidas com buffet 
livre 
Início da sinalização regata em solitário 
Início sinalização das regatas barla sota 
Confraternização dos velejadores logo após as regatas 
Churrasqueira coberta 

24/03/19 Domingo 

11:00 horas 
13:00 horas 
 
18:00 horas 

Término das inscrições para o velejaço  
Início da sinalização da regata média e velejaço percurso 
orla do Guaíba 
Cerimônia de Premiação — Sede da Ilha 

 
9.1 Os barcos da classe IRC. deverão permanecer no Clube dos Jangadeiros de sábado para domingo. Os 

comandantes deverão entrar em contato com o Supervisor do porto do Jangadeiros, informando o 
tamanho do barco, pelo email: porto@jangadeiros.com.br, com Sr Marcelo.  

10. PREMIAÇÃO 
Classe IRC-1º ao 3º lugar geral 
BRA-RGS—1º ao 3º lugar 
CLASSE J-24— 1ºlugar  
CLASSE MICROTONER 19—1º e  2º lugar 
SOLITÁRIO—1º lugar geral de cada categoria 
VELEJAÇO—1º lugar de cada categoria  
 
PREMIAÇÃO ESPECIAL FITA AZUL –Troféu Rotativo— O primeiro barco entre os barcos das classes IRC, 
RGS, J24 e os barcos participantes do velejaço que cruzar a linha de chegada da regata média receberá 
uma premiação especial como sendo o barco “Fita Azul” de todas as classes. 


