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60ª Regata de Aniversário               
Aratu Iate Clube  

 

23/10/2021 

Instruções de Regata 

 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA: 

A Autoridade Organizadora do evento é o Aratu Iate Clube 

Apoio: FVOBA e FENEB 

2. LOCAL: 

2.1 Sede do Evento: Aratu Iate Clube  

2.2 Área de Regatas: Baía de Todos os Santos  

3. REGRAS: 

A regata será disputada de acordo com as regras de regata a vela da World Sailing 2021/2024, 

determinações da FVOBA e da Marinha do Brasil. 

4. PROPAGANDA: 

A propaganda será restrita à categoria C. 

5. PROGRAMAÇÃO 

Sábado 23/10/2021 

Check-in: 10:00 HS 

Largada: 10:45 hs para todas as classes de oceano. 

Premiação: 18 hs em Bom Jesus dos Passos  

OBS – A premiação será em frente ao quiosque o AIC na Ilha de Bom Jesus, teremos uma 

embarcação realizando o desembarque dos inscritos.  

6. CLASSES PARTICIPANTES  
 

 RGS A / RGS B / RGS C / RGS CRUIZER / ORC / IRC /ABERTA MONOCASCO MOCRA 

A e B / ABERTA MULTICASCO / MINI 6,5 / HPE 25 / VPRS / BRASILIA 32  
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7. PERCUROS 

PERCURSO 01 - RGS A e B / ORC / IRC / ABERTA MONOCASCO / HPE 25 / MINI 6,5/ MULTICASCO 
ABERTA / MOCRA/VPRS)  

 

Após a Largada nas imediações do fundeio do AIC, os barcos seguirão até a boia 02 do canal de Aratu 

(S 12º 50.213’ W 38º 31.437’), (Obedecendo nesse percurso TODAS as Boias do Canal de Cotegipe e 

Aratu) , que deverá ser deixada por BE, seguindo para o poste 01 (encarnado) do Canal de Madre de 

Deus (S 12º 49.040’ W 038º33.905’) que deverá ser deixado por BE, seguindo EM PERCURSO LIVRE* 

para o poste 12 (Verde) do canal de Madre de Deus (S 12º 45.479’ W 038º36.701’) que deverá ser 

deixado por BB , Seguindo para o Poste 14 (verde) do canal de Madre de Deus (S 12º 45.422’ W 

038º37.148’) que deverá ser deixado por BB, Seguindo para o Poste 16 (verde) do canal de Madre de 

Deus (S 12º 45.389’ W 38º37.547’) que deverá ser deixado por BB, seguindo para  a linha de Chegada 

nas proximidades da Ponta Nordeste da Ilha de Bom Jesus.  

*Obs – Os postes do canal de Madre Deus são livres, com exceção, dos postes 01(por BE), Poste 12 

(por BB), Poste 14(por BB) e Poste 16 (por BB).     

 

 
 

 
Percurso 02 - RGS C / RGS CRUISER / BRASILIA 32 
Após a Largada nas imediações do fundeio do AIC, os barcos seguirão até a boia 04 do canal de Aratu 
(S 12º 49.399’ W 38º 31.138’), (Obedecendo nesse percurso TODAS as Boias do Canal de Cotegipe e 
Aratu) , que deverá ser deixada por BE, seguindo para o poste 01 (encarnado) do Canal de Madre de 
Deus (S 12º 49.040’ W 038º33.905’) que deverá ser deixado por BE, seguindo EM PERCURSO LIVRE * 
para o poste 12 (Verde) do canal de Madre de Deus (S 12º 45.479’ W 038º36.701’) que deverá ser 
deixado por BB , Seguindo para o Poste 14 (verde) do canal de Madre de Deus (S 12º 45.422’ W 
038º37.148’) que deverá ser deixado por BB, Seguindo para o Poste 16 (verde) do canal de Madre de 
Deus (S 12º 45.389’ W 38º37.547’) que deverá ser deixado por BB, seguindo para  a linha de Chegada 
nas proximidades da Ponta Nordeste da Ilha de Bom Jesus.  

*Obs – Os postes do canal de Madre Deus são livres, com exceção, dos postes 01(por BE), Poste 12 

(por BB), Poste 14(por BB) e Poste 16 (por BB).     
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8.ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA: 
 
Qualquer alteração nas “Instruções de Regata” será afixada antes das 9:00 horas do 
dia 23/10/2021. 
 
9. SINALIZAÇÃO EM TERRA: 
9.1Sinalizações em terra serão içadas no mastro de bandeiras do AIC. 
9.2 A bandeira RECON (Retardamento), içada no Mastro de Sinais com 02 (dois) sinais 
sonoros significa que a regata está retardada. Neste caso, o Sinal de Atenção não será 
dado antes de 01 (uma) hora após a bandeira RECON ter sido arriada, com 01 (um) sinal 
sonoro; 
9.3 A bandeira LIMA   no Mastro de Sinais com 01 (um) sinal sonoro significa que há uma 
nova informação publicada no Quadro Oficial de Avisos. 

10.LARGADA 
 

TEMPO BANDEIRA SINAL SONORO 

05 (Cinco) minutos GRUPO é exposta: 
( Vermelha, Amarela , Azul ) 

Sinal sonoro 

04 (quatro) minutos Preparação é exposta: Sinal sonoro 

01 (um) minuto Preparação é removida: Sinal sonoro 

PARTIDA GRUPO é removida: Sinal sonoro 

 
A linha de Largada será entre o barco da CR e uma boia   inflável Vermelha  nas 
imediações do fundeio do AIC. 
 
 11.CHAMADA INDIVIDUAL VIA RÁDIO 

A Comissão de Regata poderá emitir um comunicado geral por rádio, informando o(s) 
nome(s) do(s) barco(s) registrado(s) COMO ESCAPADOS. Alterando a regra 62.1(a): um 
pedido de reparação não será baseado em falha na transmissão ou recepção deste 
comunicado. 

     
12.CHEGADA 
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As marcas da linha de chegada serão: barco da CR, com duas bandeiras (laranja e 
azul) e uma boia inflável Vermelha  nas imediações da ponta Nordeste da Ilha de Bom 
Jesus  
 O barco da CR poderá manter sua posição no alinhamento de chegada usando motor; 
 
13.SISTEMA DE PUNIÇÃO 

Um barco que cumpriu penalidade de uma volta (360º), ou de duas voltas (720º), deve 
informar a CR  tão logo cruze a linha de chegada . 

 
  14.LIMITES DE TEMPO 

14.1O limite de tempo para que cada barco largue upo será de 10 (dez) minutos após o seu 
sinal de partida; 
14.2O limite de tempo para a chegada de todas as classes será 17:00 do dia 23/10/2021 
 

15.PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO 

 Um barco que tem a intenção de protestar deve expor uma bandeira vermelha até que não 
esteja mais em regata e deve informar, imediatamente após chegar, ao barco da CR (Chegada) 
(isso complementa a terceira sentença da regra 61.1(a)). 

 Formulários de Protesto e Pedidos de Reparação estarão disponíveis na Comissão de Regata 
em Loreto, deverão ser solicitados via rádio VHF. 

 Protestos e Pedidos de Reparação deverão ser entregues na embarcação da CR, Um bote de 
apoio da CR auxiliará a entrega. 

 O prazo para entrega de protestos será 17:30 do dia 23/10/2021 
 Em nenhuma hipótese haverá audiências de protestos ou de pedidos de reparação no dia 

23/10/2021 Caso haja um protesto ou pedido de reparação que possa influenciar as três 
primeiras colocações de uma classe, a premiação desta classe se dará, sem solenidade, após o 
julgamento da audiência em data e horário divulgado posteriormente. 

 O Júri poderá, sem audiência, desclassificar um barco que tenha infringido uma regra. 

 
16.SEGURANÇA 

 Por razões de segurança, um barco que se retire da regata deve, tão logo seja 
possível, avisar à C.R. por qualquer meio, preferencialmente via rádio (canal 69 
VHF); 

 A Autoridade Organizadora recomenda os seguintes procedimentos de 
emergência no MAR: 

 Tomar TODAS as providências de PRIMEIROS SOCORROS; 
 Tomar TODAS as providências de Salvatagem no Mar; 

 
17.COMUNICAÇÃO 
17.1A Comissão de Regata estará na escuta no Canal 69 VHF; 

 
A Comissão de Regata NÃO RESPONDERÁ a questionamentos referentes a itens já 
explícitos nessas           instruções de regata. 

 
18. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Aratu Iate Clube - Secretaria  

Fone - 71 - 3216 - 7444 / 3216 - 7107 / 3216 – 5138 / E-mail – secretaria@aratuiateclube.com.br 

 
 

BONS VENTOS!!! 


