Instruções de Regata
REGATA ELE & ELA
16 de Janeiro 2021
Organização e Sede do Evento
UBATUBA IATE CLUBE – UIC
TEL: (12) 3842 8081
1. REGRAS
Conforme Regras de Regatas a Vela (RRV) da World Sailing 2021/2024, veleiros da Classe Vela
Oceânica e demais documentos usuais das respectivas classes e da marinha.
Regras de Regata da Classe BRA RGS – Sistema Corrigido
Aviso de Regata e Instruções de Regata.
No caso de haver divergências entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, prevalecerão as
Instruções de Regata.

2. AVISOS AOS COMPETIDORES
2.1 T odos os avisos aos competidores e resultados serão on-line (divulgados por WhatsApp).
2.2 Comunicações por rádio entre C.R e competidores, serão efetuadas pelo canal VHF 74.
2.3 Será criado um grupo de comunicação por Whatsapp chamado “Quadro de Avisos”.

3. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA
Qualquer alteração nas Instruções de Regata será postada até as 10h00 do dia da regata no Grupo
de Whatsapp “Quadro Oficial de Avisos de Regata”.

4. PROGRAMA DE REGATA
O evento da etapa está programado da seguinte maneira:
Dia 16/01 12h00 - Regata de percurso
5. PERCURSOS DA REGATA
5.1 A Regata, realizada no sábado, com partida às 12h00 (doze horas), nas proximidades da praia
do Flamengo ou da Ponta Grossa, dependendo do vento, com um dos dois percursos para
todos os competidores: Volta da Ilha das Cabras ou Volta à Ilha do Mar Virado, ambos por
boreste, com chegada no mesmo local da largada;
5.2 A CR (COMISSÃO DE REGATA) confirmará, via rádio VHF 74, o percurso para todas as classes.
6. A PARTIDA
6.1 A regata terá a partida de acordo com a regra 26 da ISAF, com sinal de atenção 5 minutos
antes da partida.
6.2 A linha de partida será formada pelo alinhamento entre mastro da CR e boia.
6.3 Um barco que não partir 15 minutos após seu sinal de partida será considerado como não
tendo partido - DNS.
6.4 A partida da regata é ÚNICA para todos os barcos.

7. LIMITES DE TEMPO
O horário limite para término da regata será às 17h30.

8. PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO
Por se tratar de uma regata festiva, não serão aceitos protestos ou pedidos de reparação.

9. Tripulação
Não há limite de casais por embarcações, devendo obedecer a capacidade máxima permitida pela
capitania.

Toda criança menor de 14 anos completos, está liberada de participar na Regata Ele & Ela sem
limitação da quantidade e sem necessidade de pagar inscrição.
É obrigatório declarar TODOS os tripulantes que participem no barco, sejam adultos ou menores de
idade (Nome completo, RG e idade se for menor).

10. PREMIAÇÃO E DIVISÕES DE CLASSES
10.1 A premiação será:
●
Para embarcações com 01 casal - 3 (três) primeiros colocados.
●
Para embarcações com 02 ou mais casais – 3 (três) primeiros colocados.
10.2 A regata será disputada com o sistema de tempo corrigido: tempo de regata x rating
BRA-RGS.
10.3 Para o veleiro que não possuir certificado BRA-RGS será aplicado um coeficiente com base
no TMF de um barco semelhante ao modelo inscrito no evento ou um rating previamente
calculado pela Comissão de Regatas segundo as características do barco. Os TMF calculados pela
C.R. serão divulgados com antecedência para que fiquem no conhecimento de todos os inscritos.
Esses TMF calculados não poderão ser protestados pelos participantes.
11. PUNIÇÃO – Descumprimento de item 10.1 das I.R.
Será acrescido +20 (vinte) minutos no tempo real de regata, para a embarcação que não cumprir a
“regra 10.1” de somente casal, casais e crianças menores de 14 anos a bordo na REGATA UIC – ELE
ELA 2021.
12. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela decisão de participar da regata ou de continuar em regata pertence
exclusivamente ao competidor. O UIC e todas as partes envolvidas na organização do evento, não
assumem qualquer responsabilidade por acidentes (inclusive morte), danos, perda pessoal, de
materiais ou de qualquer outra natureza, referente a barcos e participantes, antes, durante e
depois do evento. Os participantes estão competindo por seu próprio risco e responsabilidade.
IMPORTANTE CONSIDERAR A OCORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. A DECISÃO DE SAIR DE
CASA É INDIVIDUAL. A RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DE MANTER O DISTANCIAMENTO
SOCIAL É INDIVIDUAL.

