
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6ª  COPA QUEBRA GELO DE VELA DE OCEANO 
24 agosto de 2019 

 
INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATA 

Estas instruções complementam e alteram as da FEVERS 2019 
 
 
 
1. ORGANIZAÇÃO 
Clube dos Jangadeiros – Rua Ernesto Paiva, 139, Porto Alegre/RS 
 

2. APOIO 
    Flotilha de Oceano do estado RS 
 
3. REGRAS 

  Serão utilizadas as regras da WS 2017/2020, Regras da Classe IRC,RGS, J-24 e Microtoner 
19  Quando conflitantes com  as IR FEVERS 2019 , as  Instruções Complementares de 
Regatas, terão precedência. 
Para a classe IRC - Os resultados serão rodados no programa altura (coeficiente TCC) 
tempo/tempo. 
Classe BRA RGS será aplicado o método TMF (tempo/tempo). 
Para a classe J-24 e Microtoner 19 será por ordem de chegada 
Será aplicado sistema linear de pontuação conforme definido no Apêndice 4, item A4.1 
Os comandantes por ocasião da inscrição deverão fornecer seu certificado ORCINTER ou 
BRA RGS 
Não haverá descartes  
O comandante do barco deverá estar habilitado o junto a Marinha do Brasil, bem como os 
documentos do barco em ordem e atualizados. 
As regatas serão realizadas no rio Guaíba, na baia da Pedra Redonda/Ipanema. 
As tripulações não serão pesadas. O comandante será responsável por manter seu barco 
dentro das especificações de seu certificado 
Para a classe IRC  não será permitido o tripulante mirim.  
Para alertar os competidores que uma nova sinalização será feita, a CR exibirá uma bandeira 
laranja, por no mínimo 05 minutos antes do sinal de atenção da 1ª largada 
O item 10.3 das Instruções de Regatas da Fevers passa a ter a seguinte descrição “ não será 
dado nenhum sinal de atenção de regata com menos de 60 minutos para o por do sol oficial 
(GPS) 



 

Será aplicado o Apêndice T julgamento de protestos das regras da WS 2017-2020 para 
julgamento de protesto. 
 
4. CLASSES 
 IRC, RGS, Microtoner 19. J-24 e classe cruzeiro (velejaço) 
 
5. INSCRIÇÕES 
Serão aceitas até às 10:00 horas do dia 24/08/19, nas Secretarias Esportivas dos Clubes 
filiados, para todas as classes 
As inscrições serão validas após o pagamento da taxa, conforme abaixo: 
Classe IRC e RGS-R$ 120,00 (cento e vinte reais) por barco 
Classe Microtoner 19 e J-24 -R$ 70,00 (setenta reais) por barco 
Para a classe cruzeiro (velejaço)  
Barcos com até de 03 tripulantes-R$ 70,00 (setenta reais) por  barco.  
Barcos com mais de 03 tripulantes- R$ 100,00 (cem) por barco 
 
6. ELEGIBILIDADE 
Os iates deverão cumprir os seguintes requisitos para suas elegibilidades: 
Classe IRC possuir certificado de medição versão 2019 
Classe RGS – Possuir certificado de Medição versão 2019  
Classe Microtoner 19 e J-24- estar em dia com as regras da classe. 
 
7. PERCURSO: 
Conforme descrito no anexo A 
Para as regatas velejaço e RGS serão descritas em edital separado 
 
8. COMUNICAÇÃO: 
O Canal do evento será o 69.  
Os barcos que desistirem das regatas deverão   informar a CR assim que for possível 
 
9. PROTESTOS: 
A regra 66 da WS 2017/2020 passa a ter a seguinte edição: No último dia de regata as partes 
só podem pedir reabertura de audiência até quinze minutos da publicação do resultado no 
quadro oficial de aviso. Os protestos serão julgados no sábado, iniciando 15 minutos após 
encerrar o prazo de 1 hora, na sede da Escola de Vela. 
Será aplicado o Apêndice T das WS 2017/2020.  
 
10. ORDEM DE LARGADA  
1ª largada-IRC  
2ª- largada – Microtoner 19 e J-24 
3ª largada- RGS e velejaço 
 
11. PROGRAMAÇÃO 

DATA HORARIO ATIVIDADE 

 
24/08/19 

  
Sábado 

09:00-10:00 
11:00 h 
  

Inscrições das classe IRC, Rgs.MT19 e J-24 
Inicio da sinalização-regatas barla sota 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
12. PREMIAÇÃO 
O horário da premiação será de 01 (uma) hora após a chegada da CR em terra. A CR ira 
comunicar pelo canal da regata este horário. Os barcos de outros clubes se assim o 
desejarem poderão ficar atracados no píer do CDJ, durante o evento, bastando informar ao 
Supervisor do Porto sua intenção pelo canal 69. 
Local: Escola de Vela Barra Limpa 
 
OBS: Para as regatas da classe RGS e VELEJAÇO, a linha de largada será a mesma da 
classe IRC,na baia da Pedra Redonda, neste caso haverá uma Inst Compl de regata em 
separado. Para a classe RGS não haverá regatas barla sota. 
Classe ORC 1º  e 2º lugar geral 
Classe RGS-1º e  2º lugar geral 
Microtoner 19-1º e 2º lugar geral 
J-24-1º lugar 
Classe cruzeiro (velejaço)-premiação conforme item 5.4 das IR Fevers/2019 
 
13. SINALIZAÇÃO DE LARGADA 
 As regatas terão a largada de acordo com as Instruções de Regatas da FEVERS 2019. Para 
cada largada haverá no mínimo 01  minuto de intervalo. 
A CR sinalizará o percurso e o nº de pernas a ser navegado e o rumo aproximado da 1ª 
marca no Quadro de avisos da CR, bem como sinalizará com as bandeiras indicativas. 
 
 

ANEXO A 
  PERCURSO BARLA-SOTA 

 
 
 

1. DATA - HORÁRIO 
24/08/19- 11:00  horas –Sábado- Inicio da sinalização das regatas 
 
2. LOCAL 

  Raia da Pedra Redonda/Ipanema 
 

3. CLASSES 
ORC, RGS e Microtoner 19 e J-24 
 
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   vermelha  
 
5. MARCAS DE PERCURSO 
As marcas de percurso serão as seguintes: 
As marcas de percurso serão cilíndricas laranjas; havendo uma alteração  de percurso  será 
sinalizada com uma boia inflável cilíndrica amarela. Caso a alteração de percurso seja a 
sotavento, a marca permanecera a mesma. 
Para a classe MIcrotoner 19, será colocada uma boia intermediaria triangular na cor laranja, 
indicando que o percurso para esta classe será menor. 
As marcas serão contornadas por bombordo 
 
 
 



 

 
 
 
6. LARGADAS 
1ª largada – ORC  
2ª Microtoner 19 e J-24 
3ª RGS e Velejaço 
 
7.  SINALIZAÇÃO DE LARGADA 
As regatas terão a largada de acordo com as Instruções de Regatas da FEVERS 2019. Para 
cada largada haverá no mínimo 01 minuto de intervalo. 
 
8. LINHA DE CHEGADA 
A linha de chegada será formada pelo mastro de sinais do barco da CR identificado com uma 
bandeira laranja e uma boia inflável cilíndrica amarela colocada a boreste da CR, (chegada 
em popa). Quando o barco da CR estiver em posição, hasteará uma bandeira azul . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


