
 

 

                              
 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE OPTIMIST-2019 
 

Aviso/Instrução de regata 
 

1 Organização 
Comissão de regatas-Clube dos Jangadeiros 
Apoio-Federação de Vela do Estado-FEVERS 
Raia- Raia da baia da Tristeza/Pedra Redonda 
Este AR altera as Instruções de Regata da Fevers/19 
 
Programação 
 29/11/19-6º feira-regatas do dia-13:00 h 
 30/11/19-sábado-regatas do dia-13:00 h 
 01/12/19- domingo - regatas do dia – 13:00 h 
 Premiação- dia 01/12/19 Clube dos Jangadeiros- Escola de Vela-18:00h 
No ultimo dia de regatas não será dada nenhuma largada após as 16:00 h 
Nos demais dias o limite de largada será de 01h:15 m antes do por do sol  
O apêndice T-arbitragem será aplicado. 
O apêndice P- procedimentos especiais para a regra 42, será aplicado nos itens 
P2.1-primeira punição e P2.2. 2ª punição. 
 
3 Formato do evento 
Categoria Veterano 
Serão necessárias 03 (três) regatas para validar a serie 
O campeonato será disputado com até 08 regatas, sendo realizadas até 04   
regatas não haverá descarte; sendo realizadas 5 ou mais regatas haverá um 
descarte do pior resultado. 

    Não serão realizadas mais de 3 regatas por dia, mas uma 4ª regata poderá ser   
navegada para colocar a programação em dia, mas não para antecipar a 
programação 

   O percurso será o tradicional da classe, trapezoidal e ou barla sota,  
Este AR altera a programação do calendário Fevers/19 
A CR informara no  quadro de avisos o nº de regatas que pretende realizar no dia 

  As marcas serão boias infláveis cor laranja, a boia para alteração será inflável 
laranja com tarja preta. 

 Na perna de sotavento haverá um gate, sinalizado com boias cilíndricas brancas 
As marcas de largada e chegada serão infláveis na cor amarela 
Premiação: 
Veterano: 1º ao 5º lugar geral-  
                 1º  lugar por categoria-masculino e feminino 



Categoria estreante 
Serão necessárias 02 (duas) regatas para validar a serie. 
O campeonato será disputado com até 06 regatas, sendo realizadas até 04   
regatas não haverá descarte; sendo realizadas 5 ou mais regatas haverá um 
descarte do pior resultado. 

  Não serão realizadas mais de 2 regatas por dia, mas uma 3ª regata poderá ser       
navegada para colocar a programação em dia, mas não para antecipar a 
programação 

 
Premiação: 
Estreantes: 1º ao 5º lugar geral  
                 1º lugar por categoria-masculino e feminino 
 
 
        
   
 

 
 
 

 
 
 


