
 

 

 

 

 
 

 
XXIX TROFÉU CAYRU DE VELA DE OCEANO 

XXIV VELEJAÇO 
XXI REGATA EM SOLITARIO 

 
II ETAPA ESTADUAL OCEANO 

19 e 20 outubro de 2019 
 
 

ALTERAÇÃO -  AVISO DE REGATA No. 01 
 
1 ORGANIZAÇÃO 
Clube dos Jangadeiros – Rua Ernesto Paiva, 139, Porto Alegre/RS. 
 
2.CLASSES 
CLASSE IRC, BRA-RGS, J-24, Microtoner 19, Velejaço e regata em solitário; 
BICO DE PROA; para barcos que vão disputar a fita azul da regata longa - Ilha das 
Pombas - Prêmio Rotativo, independentemente de serem medidos ou não. 
Para a classe IRC haverá as seguintes divisões de classes: 

Classe A – barco maior ou igual a 0,970 
Classe B – barco maior ou igual 0,938 e menor ou igual a 0,969 
Classe C – barco menor ou igual a 0,937 
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3  PROGRAMAÇÃO 

DATA HORARIO ATIVIDADE 

18/10/19 

Sexta feira  

 

19:00 h 

Confraternização: Cada barco poderá enviar um 
representante para retirada das Instruções de Regatas, 
kits com camisetas e efetuar inscrições. Nesta 
oportunidade, haverá uma reunião de comandantes 
onde a Comissão de Regatas irá explicar as instruções 
e tirar possíveis dúvidas, também será explicado 
sobre a utilização do Aplicativo RaceQS que será 
utilizado para acompanhamento dos barcos em regata. 

19/10/19 

Sábado 

10:00 h Término das inscrições para IRC  BRA-RGS, bico de proa, 
Microtoner 19,  J-24 e Solitário. 

11:00 h Largada da regata longa – IRC e Bico de Proa (fita azul)  

11:10 h  Largada da regata longa – classe RGS, J 24- MT 19-regata 

em solitário 

20/10/19 

Domingo 

11:00 h Término das inscrições para o velejaço 

13:00 h Largada velejaço-RGS 

14:00 h Inicio da largada para as regatas barla-sota 

18::30 h Entrega de prêmios. Sede da Ilha 

  

4. PERCURSOS  

Os percursos serão detalhados nas Instruções Complementares de Regatas. 

- Ver anexos A, B, C e D 

5. INSCRIÇÕES TROFEU CAYRU 

- Para as classes IRC, BRA RGS, Microtoner 19, J-24 e Solitário, as inscrições 
deverão ser realizadas até as 10h do dia 19/10/19, nas Secretarias Esportivas dos 
clubes filiados, conforme tabela abaixo. 

- Para 2ª etapa do Estadual de Oceano valerão as inscrições do 28º Circuito Conesul. 

- Para a categoria Velejaço, as inscrições deverão ser feitas até as 11:00 horas do dia 
20/10/19, nas Secretarias Esportivas dos clubes filiados. Conforme tabela abaixo  
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TAMANHO BARCO BARCO POR TRIPULANTE 

ATE 20 PÉS R$   50,00 R$ 30,00 

DE 20,1 A 32 PÉS R$   80,00 R$ 30,00 

ACIMA DE 32 PÉS R$ 100,00 R$ 30,00 
No momento das inscrições, a tripulação deverá informar o tamanho das camisetas. 

 
Caso os barcos inscritos para participar na categoria bico de proa e solitário desejarem 
participar do Velejaço, o comandante ficará isento do valor da inscrição e do barco.  
 

  6.  ELEGIBILIDADE 
  Os iates deverão cumprir os seguintes requisitos para suas elegibilidades: 
  Classe IRC - Possuir certificado de medição ano de 2019 
  Classe BRA-RGS - Possuir certificado de medição ano de 2019  
 
  6.1 TRIPULANTE MIRIM 

         Os barcos da classe IRC poderão, a critério de seu comandante, incluir um tripulante 
mirim com idade até 16 anos e   abaixo de 65 kg, além do limite de peso ou do número 
máximo de tripulantes de cada barco, mantendo seu rating original e sem pagamento de taxa 
de inscrição. O comandante do barco deverá assinar o Termo de Responsabilidade pelo 
velejador. 

 
  7. REGRAS 

             O Evento será regido pelas ‘regras’, tais como   definidas nas Regras de Regata à Vela 
da WS 2017/2020 

        O evento será disputado sobre as seguintes regras: 
 Regras e Regulamentos da Classe IRC e BRA-RGS  
 Regras e regulamentos das Classes J-24, e Microtoner; 
 Instruções Complementares de Regata, suas alterações quando conflitantes, estas terão 
precedência sobre o AR e IR FEVERS 2019; 
 Instruções de Regatas da FEVERS 2019; 
 Este Aviso de Regata; 
 Não haverá descartes   
 
  - Para classificação do Campeonato Estadual vide Instrução de regata em separado. 
  As decisões referentes ao gerenciamento das regatas não serão passiveis de pedidos 
de reparação. Isto altera a regra 62.1 da WS 2017 2020. 
 
  - As tripulações não serão pesadas, ficando o comandante do barco responsável por 
manter seu barco conforme de seus certificados. 
 
- Velejaço, Bico de proa e Solitário: será permitido o uso da vela balão, gennaker ou 
outros tipos de vela que não se enquadrem como definição de vela de proa. Somente 
uma vela de proa poderá ser usada, a não ser no momento da troca de vela. 
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-  FORÇA-LIVRE: Os barcos medidos na categoria IRC, deveram ser inscritos 
obrigatoriamente na categoria força livre. 
 
- Os barcos medidos na BRA RGS estão liberados para participar nos velejaços, 
independente da data de sua medição. 
 

  8. PONTUAÇÃO E GERENCIAMENTO 
 Todas as regatas terão peso 1; 
 Classe IRC - será gerenciada pelo coeficiente TCC (tempo/tempo) 
 Classe BRA-RGS - Será aplicado o método TMFAA (tempo/tempo) 
 Classe J-24-  Microtoner - por ordem de chegada 
 Velejaço e Solitário - resultado por categoria 
 
 9. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE REGATAS 
 Serão fornecidas no momento das inscrições. 
 A Regata em Solitário e Velejaço terão editais em separado. 
 
 10. COMUNICAÇÃO 
 O canal de comunicação para o evento será o 69. Os barcos deverão avisar por rádio 
em caso de desistência. 
 

 11. PREMIAÇÃO 
 Serão premiados os participantes com as seguintes classificações: 
 Premiação Exclusiva Regata Longa:  

Barco Fita Azul –Troféu Rotativo Volta “Ilha das Pombas”  

 Classe IRC: 1º, 2º e 3º lugar geral, e o Troféu Rotativo  
 Classe A - 1º lugar 
 Classe B - 1º lugar 
 Classe C - 1º lugar 

 Classe BRA-RGS:  1º, 2º e 3º lugar geral  

 Microtoner: 1º, 2º e 3º lugar; 

 Classe J-24: 1º lugar 

 Regata em Solitário e Velejaço: 1º lugar, conforme cada categoria. 
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