
 

 
 
 

 
 

6ª COPA QUEBRA GELO DE VELA DE OCEANO 
24/08/19 

 
AVISO DE REGATA 

 
1. ORGANIZAÇÃO 
1.1 Clube dos Jangadeiros – Rua Ernesto Paiva, 139, Porto Alegre/RS 
 
2. CLASSES 
2.1    IRC, BRA RGS,  Microtoner 19, J-24  e Velejaço. 
  
3. INSCRIÇÕES 
3.1 Serão aceitas até às 09:00 horas do dia 24/08/19, nas Secretarias Esportivas dos 

Clubes filiados.  
3.2 As inscrições serão válidas após o pagamento de taxa de: 

Barcos classe IRC – RGS – R$ 120,00, por barco 
Microtoner e J-24- R$ 70,00- por barco 
Velejaço- barcos com ate 3 tripulantes- R$ 70,00 
Barcos com mais de 03 tripulantes – R$ 100,00 
 

4 .ELEGIBILIDADE 
4.1   Os iates deverão cumprir os seguintes requisitos para suas elegibilidades: 
         Classe IRC  - Possuir certificado de medição  2019 

     Classe BRA RGS – Possuir Certificado de Medição 2019  
     Classe  Microtoner 19 e J-24 – estar em dia com as regras da classe 

4.2  Os velejadores deverão estar em dia com a FEVERS, conforme item 6.4 das IR 
FEVERS 2019. 
 
5 REGRAS 

          5.1  Serão utilizadas as regras da WS 2017/2020, Regras da Classe IRC, BRA RGS. 
Quando conflitantes com  as IR FEVERS 2019 , as  Instruções Complementares de 
Regatas, terão precedência. 
5.2  Para a  classe IRC  - Será utilizado o fator TCC para gerenciar os resultados pelo 
programa Altura 
5.3  Classe BRA RGS Será aplicado o método TMF (tempo/tempo) 
5.4 Classe  Microtoner 19 e J-24 - resultados por ordem de chegada  
5.5  Será aplicado sistema linear de pontuação conforme definido no Apêndice 4, item 
A4.1 
5.6  Não haverá descartes 
5.7 O comandante do barco deverá estar habilitado o junto a Marinha do Brasil, bem 
como os documentos do barco em ordem e atualizados. 
5.8 As tripulações não serão pesadas, sendo o comandante responsável por manter 
seu barco dentro das especificações de peso do  seu certificado 
5.9 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. 
 



 

 
 
 
 
6. Poderão ser navegadas até 3 regatas no dia.  
 
6.1 Não será feita nenhuma sinalização 60 minutos antes do por do sol oficial 
(GPS).  
 
6. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATAS 
   Serão fornecidas no momento das inscrições. 
 
7. COMUNICAÇÃO 
O canal de radio para o evento será o 69. 
 
8. PROGRAMAÇÃO 

DATA HORARIO ATIVIDADE 

 
24/08/19  

   
Sábado 
 
 
 

 
09:00 às 10:00 h 
 
11:00 horas 
 
11:15 horas 
 

 
Inscrições para as classes IRC RGS Mt19 e J-24 e 
cruzeiro 
Inicio sinalização das regatas barla sota para classe 
IRC 
Inicio sinalização barcos classe RGS e Velejaço 
 

 
PREMIAÇÃO 
O horário da premiação será de 01 (uma) hora após a chegada da CR em terra. A CR 
irá comunicar pelo canal da regata 69 este horário. Os barcos de outros clubes, se 
assim o desejarem, poderão atracar no píer do CDJ durante o evento, bastando 
informar ao Supervisor do porto pelo canal 69.  
 
Local da Premiação: Escola de Vela Barra Limpa 
 
Observação: Para a regata RGS e velejaço, a linha de largada será a mesma da 
classe IRC, na baia da Pedra Redonda, havendo uma Instrução Complementar em 
separado. Para a classe RGS não haverá regatas barla sota, pois esta classe fará um 
percurso conforme Instrução Complementar de Regata. 
 
9. PREMIAÇÃO 
Classes IRC - 1º ao 2º lugares  
BRA RGS - 1º ao 2º lugares  
Microtoner 19-1º e 2º lugar lugares 
Classe J-24 – 1º lugar 
Classe Cruzeiro - Premiação para 1º lugar conforme sua categoria 
 

 


