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XV Taça Aleixo Belov 

31/07/2021 e 01/08/2021  

07/08/2021 e 08/08/2021 

Local: Aratu Iate Clube – Salvador- Bahia 

Organização: Aratu Iate Clube  

 Patrocínio:  Belov Engenharia  

AVISO DE REGATA  

1. REGRAS: XV Taça Aleixo Belov será governada pelas seguintes Regras: Regulamentos da Marinha 

do Brasil; Regras das classes envolvidas, Regras internacionais de Regatas a Vela da Word Sailing 

2021/2024; Aviso de regata, Instruções de Regata; Regras de preservação ambiental. 

Em caso de divergência entre essas instruções e o aviso de regata prevalecerão as informações 

contidas nessas instruções.  

 

2. REALIZAÇÃO  

      O evento será realizado pelo Aratu Iate Clube, com o apoio da FENEB e classes envolvidas  

      Patrocínio – BELOV ENGENHARIA  

3. PROPAGANDA 

A propaganda será restrita à categoria C. 

4. CLASSES PARTICIPANTES:  

GRUPO 01 – SNIPE - DINGUE 

GRUPO 02 - HPE 25 -  HOBIE CAT 16  

GRUPO 03 – LASER - 420  

GRUPO 04 – OPTIMIST 

 

 



 

5. PROGRAMAÇÃO 

GRUPO 01 e 02  (SNIPE - DINGUE - HPE 25 -  HOBIE CAT 16 ) 

31/07 (SÁBADO) - Reunião de Comandantes/ às 10:00 hs  

 31/07 (SÁBADO) Largada (Até 03 regatas) a partir das /13:00 hs. 

 01/08 (DOMINGO) Julgamento de eventuais protestos / 09:00 hs 

 01/08 (DOMINGO) Largada (até 03 regatas) a partir das / 12:00 hs. 

 01/08 (DOMINGO) Julgamento de eventuais protestos / 16:00 hs 

GRUPO 03 e 04 ( LASER - 420 – OPTIMIST ) 

 07/08 (SÁBADO) - Reunião de Comandantes/ às 10:00 hs  

 07/08 (SÁBADO) Largada (Até 03 regatas) a partir das /13:00 hs. 

 08/08 (DOMINGO) Julgamento de eventuais protestos / 09:00 hs 

 08/08 (DOMINGO) Largada (até 03 regatas) a partir das / 12:00 hs. 

 08/08 (DOMINGO) Julgamento de eventuais protestos / 16:00 hs 

6.  ÁREA DE REGATAS:  

  A Baía de Aratu (Todos os Grupos) A critério da CR as áreas podem ser alteradas  

      



 

 

 

7. AVISO AOS COMPETIDORES:  

Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de Avisos, localizado nas imediações da 

secretaria do Aratu Iate Clube.  

A Cr Poderá utilizar os grupos de WhatsApp das classes como forma auxiliar de divulgação dos 

avisos aos competidores.  

8. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA: 

 

Qualquer alteração nas “Instruções de Regata” será afixada antes das 12:00h do dia em que entrará em 

vigor, exceto alteração na programação de regatas, que será afixada até ás 22:00 horas do dia anterior ao 

dia em que terá efeito.  

 

 

9. PONTUAÇÂO: (Todos os Grupos)  

Será aplicado o Sistema Linear do Apêndice A. 

 É requerido que 3 regatas sejam completadas para que se constitua a série. 

 Quando 5 ou menos regatas forem completadas não teremos descarte  

 Quando 6 regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 

suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado.  

 

 

 



 

10.  PREMIAÇÃO:  

 HPE 25/Hobie Cat 16/ Dingue /420 - Serão premiados os três primeiros geral 

 Snipe – Serão premiados os três primeiros geral e o campeão das classes (Master e Mista) 

 Laser – Serão premiados os três primeiros colocados das classes – ( Standard/Radial / 

4.7) 

 Optimist – Serão Premiados 1º ao 5º Geral, 1º ao 5º Estreante, 1º ao 5º Feminino, 1º ao 3º  

Juvenil, 1º ao 3º Infantil , 1º ao 3º Mirim . 

 

11. FEDERAÇÃO  

 FENEB – Só serão elegíveis as inscrições de competidores que estiverem efetuado o pagamento 
da anuidade 2021 da federação do seu estado. 
 

OBS – A classe HPE 25 será exigido, que durante todo o evento, cada barco tenha pelo 

menos dois atletas federados. 

             Site para pagamento da anuidade:  https://www.feneb.com.br/ 

12. PROTESTOS  

Formulários de protestos estarão disponíveis na secretaria do evento. Protestos e pedidos de reparação 

deverão ser entregues até 60 (setenta) minutos após a chegada da CR EM TERRA.  ( Horário de CR em terra 

será divulgado no quadro oficial do evento )A CP colocará o horário limite para protestos no quadro de 

avisos do evento. O mesmo prazo de protesto se aplica a todos os protestos da Comissão de Regatas e da 

Comissão de Protestos sobre incidentes que observaram na área de regatas e para pedidos de reparação. Isto 

modifica a regra 61.3 e 62.2. 

Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos do evento em até vinte minutos depois 

de encerrado o prazo de protestos, a fim de informá-los das audiências nas quais serão partes ou citados 

como testemunhas. As audiências serão realizadas na Sala da Comissão de Protestos, localizada na sala da 

Diretoria do AIC, no horário indicado nos avisos acima descritos. 

13.  EQUIPES DE CONDUÇÃO: 

 Presidente da Comissão de Regata (HPE / HC 16/ Laser / 420)  - Ivan Candido 

 Presidente da Comissão de Regata (Snipe/Dingue/OP) – Marione Macário  

 Comissão de Protestos: André Costa / Eduardo Costa / Moacir Montegro/Marione Macário / Ivan 

Candido  



 

14. MARCAS E PERCUROS  

HPE 25/ HC 16/Laser/420/Dingue/Snipe  - Será utilizado o Percurso Barla Sota  
 

 A quantidade de pernas será definida pela CR e informada no quadro 

 Marcas de percurso serão de cor amarela 

 A linha de partida: Entre o mastro principal da embarcação da CR com bandeira laranja e uma 
marca de cor vermelha 

 A linha de chegada: Entre o mastro principal da embarcação da CR com bandeira laranja e azul e 
uma marca de cor vermelha 

 As marcas de alteração serão da cor laranja 

 A critério da CR poderá haver “Gate” e ou “offset” 
 

     Optimist – Será utilizado o percurso Trapézio  

 Marcas de percurso serão de cor amarela 

 A linha de partida: Entre o mastro principal da embarcação da CR1 com bandeira laranja e uma 
marca de cor vermelha 

 A linha de chegada: Entre o mastro principal da embarcação da CR2 com bandeira laranja e azul e 
uma marca de cor vermelha 

 As marcas de alteração serão da cor laranja 

 

 

 

15.  SINALIZAÇÃO EM TERRA  

Sinalização em terra será içada no mastro de bandeiras do AIC, localizado nas proximidades da rampa. 

A bandeira RECON içada no Mastro de Sinais com dois sinais sonoros: a(s) regata(s) do dia estão 
retardadas. O sinal de Atenção não será dado antes de uma (1) hora após a bandeira RECON ter sido 
arriada, com um (1) sinal sonoro;  

    A bandeira LIMA no Mastro de Sinais com um (1) sinal sonoro: publicação no Quadro de Avisos de                    
alteração do Aviso de Regata ou das Instruções de Regata, bem como de outras informações pertinentes.  



 

 

16.  ADESIVO DO PATROCINADOR  

Será obrigatório a fixação do adesivo da Belov Engenharia, no costado das embarcações (proa dos dois lados 

), fornecido pela organização no ato da inscrição .  

17.  PARTIDA  

As regatas terão partidas conforme a regra 26 
 
Bandeiras das Classes: 
 
GRUPO 01 
SNIPE – BANDEIRA DA CLASSE 
DINGUE – BANDEIRA DA CLASSE  
 
1ª Largada Snipe  
2ª Largada Dingue 
5 min após a largada do Snipe ( tiro de largada do Snipe coincide com tiro de 5 min do Dingue )  
 
GRUPO 02 
HPE 25 – VERMELHA  
HC 16   –  BANDEIRA DA CLASSE 
 
1ª Largada HPE 25  
2ª Largada do HC 16  
5 min após a largada do HPE 25 (tiro de largada do HPE coincide com tiro de 5 min do HC 16)  
 
GRUPO 03  
LASER – BANDEIRAS DAS CLASSES (Standard / Radial / 4.7)  
420 – BANDEIRA DA CLASSE 
 
1ª Largada laser Standard e 4.7  
2ª Largada laser Radial  
5 min após a 1ª Largada (tiro de largada do Standard e 4.7 coincide com tiro de 5 min do Laser Radial)  
3ª Largada 420 
5 min após a 2ª Largada (tiro de largada do laser Radial coincide com tiro de 5 min do 420) 
 
GRUPO 04  
OPTIMIST – BANDEIRA DA CLASSE  
 
 

18.  MUDANÇA DA PRÓXIMA PERNA DO PERCURSO  

Para mudar a posição da próxima perna do percurso, a CR poderá fundear uma nova marca (ou mover a linha 

de chegada) e remover a marca original tão logo seja possível. Quando em uma subsequente mudança de 

percurso uma nova marca é substituída, a marca original poderá ser usada. 

 

 

 



 

 

  LIMITES DE TEMPO  

Partida Montar a 1ª Boia  Primeiro a  Chegar   Último a Chegar  

05 mim após sinal 

de partida 

25 mim após sinal de 

partida 

75 mim após a largada  10 mim após chegada do 

1º da classe  

Serão considerados DNF, sem audiência, os barcos que não chegarem no prazo de 10 (dez) minutos após a chegada do 

primeiro colocado da sua classe. Isto modifica as regras 35. 

OBS – A Classe OPTIMIST ESTREANTE o limite de tempo de chegar será 15 mim após a chegada do primeiro. 

Limites para largada por dia: 

31/07 - Nenhuma largada será dada após 16:30 

01/08 - Nenhuma largada será dada após 16:00 

07/08 - Nenhuma largada será dada após 16:30 

08/08 - Nenhuma largada será dada após 16:00 

19.  SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRIPULANTES  
 

Não será permitida a substituição de equipamento danificado ou perdido sem autorização da Comissão de 
Regatas. O pedido de substituição de equipamento deve ser feito, por escrito, à Comissão de Regatas, na 
primeira oportunidade razoável. Em Caso de substituição de equipamentos na agua, solicitar a homologação e 
autorização posterior da CR. 

 
Não será permitida a substituição de timoneiro e a substituição de proeiro e/ou outros tripulantes  deverão 
ser notificadas a CR por escrito. A Comissão de Regatas poderá negar a substituição do mesmo. 
 
Os Barcos da Classe HPE 25 não poderão sair da agua durante o evento, salvo por questões de emergência 
com autorização da CR. 
 

20. ISENÇÂO DE RESPONSABILIDADE: O Aratu Iate Clube, bem como as demais partes 

envolvidas na organização do Campeonato se eximem de qualquer responsabilidade pôr ferimentos, 

lesões ou avarias que possam ocorrer com pessoas ou coisas em terra ou no mar, como consequência de 

participarem sob qualquer forma das regatas. 

 

 
 

Bons ventos!!!! 


