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AVISO DE REGATA 



     
 

 

 

                                                                                            

                                                  

                        

                            XVI TAÇA ALEIXO BELOV 

                                                        03/06, 04/06, 05/06 e 11/06, 12/06 - 2022 

AVISO DE REGATA 
1 . REGRAS  

 
[DP] significa uma regra para a qual a punição pode ser menor do que DSQ, a critério do júri.;  

[SP] significa uma regra para a qual uma punição padrão pode ser aplicada pela Comissão de Regata 

ou Comitê Técnico, sem audiência. Isso altera as RRV 63.1;  

[NP] significa que uma infração a esta regra não será razão para protesto por barco.  Isso altera as 

RRV 60.1(a).  

1.1 A série será disputada de acordo com as regras de Regata a Vela da WS 2021-2024, aplicando-

se as determinações da CBVELA e Regras da Classes participantes. 

1.2 No caso de haver divergências entre o Aviso de Regata, e as Instruções de Regata, prevalece esta 

última. Isso altera a regra 63.7 das RRV 2021-2024.  

Adendo UF – regatas de flotilha arbitradas para a classe HPE 25, em todas as regatas.  

1.3. [DP] [NP] É obrigatório os barcos usarem o adesivo do patrocinador, que deverá ser colado 

OBRIGATORIAMENTE na proa dos dois lados do costado. 

1.4 [SP] Desclassificação do barco nas regatas onde ocorrer troca do timoneiro regularmente inscrito. 

1.5 [SP] Desclassificação do barco nas regatas onde tiver troca de tripulante regularmente inscrito e 

que não tenha solicitado previamente a troca conforme regra da classe. 

1.6 [SP] Acréscimo de dois (2) pontos para cada item de segurança em desacordo com a regra da 

classe. 

1.7[DP] [NP] [SP] um barco ou equipamento poderá ser inspecionado a qualquer momento quanto 

ao cumprimento das regras da classe e Instruções de Regata. Na água, um barco poderá ser também  

Inspecionado a qualquer momento 

 

 

 



     
 

 

 

  

 

1.8. [DP] [NP] [SP]  Durante o período do campeonato, 03/06 à 05/06 os barcos ( da classe HPE 25 ) 

não poderão ser retirados da agua sem a autorização da comissão de regatas.  

 

2. ELEGIBILIDADE 
2.1 O Campeonato será aberto para as classes: HPE 25, Hobie Cat 16, Optimist, 29 er, ILCA, SNIPE. 

2.2 A regata será aberta a todos os barcos que estiverem em dia com a Associação Brasileira da Classe    

(HPE-25 ).   

2.3 Todos os competidores devem apresentar o comprovante de pagamento da anuidade 2022 da sua 

federação estadual no ato da inscrição.  
 

3. AVISOS AOS COMPETIDORES 
3.1 Todos os avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial do evento localizado na sede do 

Aratu Iate Clube. 

3.2 Ou na água com o uso da bandeira LIMA. 

 

4. ÁREA DE REGATAS  

4.1 HPE 25 e HC 16( Raia INEMA ) 

4.2 Optimist, 29 er, ILCA, SNIPE ( Dentro da Baía de Aratu ) 

 

5. INSCRIÇÕES  
5.1 As inscrições deverão ser feitas até as 23:59 hs do dia 02/06/2022 para as Classes HPE 25 e HC 16 

e até as 23:59hs do dia 10/06/2022 para as Classes Optimist, 29 er, ILCA, SNIPE, através de formulário 

eletrônico que será divulgado até o dia 20/05/2022 ou na secretaria do Aratu Iate Clube.  

5.2 O valor da inscrição é de R$ 50,00 por tripulante  

 

6. PROGRAMAÇÃO 

 

Classes HPE 25 e HC 16 

 

Data  Evento  Horário 

03/06 (Sexta Feira) Reunião de Comandantes  10:00 

03/06 (Sexta Feira) Regatas do dia  14:00 

03/06 (Sexta Feira) Happy Hour 17:00 

04/06 ( Sábado )  Julgamento de eventuais protestos 09:00 

04/06 ( Sábado ) Regatas do Dia  13:00 

05/06 ( Domingo )  Julgamento de eventuais protestos 09:00 

05/06 ( Domingo ) Regatas do Dia  13:00 

05/06 ( Domingo ) Julgamento de eventuais protestos 16:00 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



     
 

 

 

 

 

Classes Optimist, 29 er, ILCA, SNIPE 

 

Data  Evento  Horário 

11/06 ( Sábado )  Reunião de Comandantes  10:00 

11/06 ( Sábado ) Regatas do Dia  13:00 

12/06 ( Domingo )  Julgamento de eventuais protestos 09:00 

12/06 ( Domingo ) Regatas do Dia  13:00 

12/06 ( Domingo ) Julgamento de eventuais protestos 16:00 

12/06 ( Domingo ) Cerimônia de premiação para todas as 

classes  

17:00 

 

7. INSTRUÇÕES DE REGATA 
Serão divulgadas no site do Aratu Iate Clube www.aratuiateclube.com.br  até o dia 25/05/2022. 

 

8. REGRAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA  

 

8.1 As embarcações competidoras poderão permanecer nas dependências do Aratu Iate Clube, no 

período de 29/05 a 25/06.  

8.2 Para a Classe Optimist será permitido o acesso dos velejadores, dois acompanhantes e técnicos. 

8.3 Para a Classe ILCA será permitido o acesso dos velejadores, um acompanhante e técnicos. 

8.4 Para as Classes HPE 25, HC 16, 29er e SNIPE será permitido o acesso dos velejadores e técnicos. 

8.5 Os treinos para todas as classes serão liberados nos dias 29/05 até o dia de início do campeonato.  

 

 

13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a Regra 4, Decisão de Competir. 

A Comissão Organizadora, Aratu Iate Clube (AIC), FENEB, apoiadores, os clubes filiados, a Marinha 

do Brasil, a Comissão de Regatas 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. 

 
 
 

BONS VENTOS !!! 

http://www.aratuiateclube.com.br/

