
                                   

 

                     
 

 

 

 

 

20 de agosto de 2016 

AVISO DE REGATA  

  

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA  
Aratu Iate Clube 
 
2. COORDENAÇÃO GERAL  
Via Náutica Consultoria & Eventos Desportivos 

 
3. APOIO TÉCNICO 
Associação Brasileira de Veleiros de Oceano - ABVO  
Flotilha de Veleiros de Oceano da Bahia – FVOBA 
 
4. PROPAGANDA  
4.1 Os barcos participantes poderão exibir propaganda, conforme Regulamento 20 da ISAF; 

4.2 Barcos que exibam ou pretendam exibir propaganda conflitante com os patrocinadores ou em desacordo 
com interesses da Autoridade Organizadora do evento deverão informar, por e-mail, com antecedência mínima 
de 03 (três) dias da largada da regata e aguardar a resposta da Autoridade Organizadora. Em caso de 
desaprovação, a inscrição poderá ser recusada se o barco ainda não estiver inscrito, ou cancelada, se o barco já 
estiver inscrito. Nesse caso, será devolvido ao proprietário da embarcação o valor pago pela inscrição na regata.  
 
5. REGRAS 

- Regras de Regatas à Vela da ISAF – 2013/2016; 
- Entre o pôr-do-sol (17h25m) e o nascer do Sol (06h30m) as regras de direito de passagem do RRV 
ISAF/2013-2016 serão substituídas pelo Regulamento Internacional 
Para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM 72): www.dpc.mar.mil.br. Nessas condições, as luzes de 
navegação deverão estar sempre acionadas, quando em regata ou em movimento.  

 
6. CLASSES ELEGÍVEIS 
 
Grupo 1: RGS C, RGS Cruiser; Trinidad 37, Escunas, Veleiros de Aço. 
Grupo 2: ORC; IRC, RGS A e B; Mini 6,50, HPE 25, Aberta Monocasco. 
Grupo 3: MOCRA A e B e Aberta Multicasco. 
 
Observações:  

1- Os barcos inscritos nas classes Trinidad 37, Aberta Monocasco, Aberta Multicasco, Mini 6,50, HPE 25, 
Escunas e Veleiros de Aço disputarão em “Bico de Proa”, ou seja, sem correção de tempo; 

2- Os barcos modelo Delta 36 estarão, automaticamente, concorrendo em “Bico de Proa” na classe Delta 
36. Para tanto deverão estar inscritos na RGS Regata A, caso estejam medidos, ou na classe Aberta, 
caso não tenham medição. Assim sendo, estes barcos estarão concorrendo em duas classes 
simultaneamente;  

3- O enquadramento dos modelos de barcos em cada categoria encontra-se no Anexo I; 
 
 
 
 



                                   

 

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
7. ÁREA DE REGATA 
Canal de Aratu - Baía de Todos os Santos - Rio Paraguaçu – Rio Guaí  
 
8. INSCRIÇÕES 
As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, utilizando-se a ficha eletrônica disponível no site 
da regata: www.aratumaragogipe.com.br. 

 
Observações:  

1- O pagamento das inscrições deverá ser feito apenas através de boleto bancário, disponível após 
preenchimento da ficha de inscrição eletrônica; 

2- Os certificados de medição deverão ser anexados e enviados à comissão organizadora, utilizando-se o 
campo específico para este fim na ficha de inscrição eletrônica; 

3- Os barcos das classes (ORC; IRC, RGS A , B e C, RGS Cruiser, MOCRA A e B) que não apresentarem 

certificado válido até as 23:59 do dia 18/08/16, serão automaticamente transferidos para a classe 
aberta ( Monocasco e Multicascos ) . 

4- Após conclusão de todos os passos referentes à inscrição, a comissão organizadora fornecerá um 
número identificador para cada barco; 

5- Em nenhuma hipótese, a comissão organizadora receberá inscrições após ás 23:59 horas 
do dia 18/08/16. 

   
9. TAXAS DE INSCRIÇÃO: 
 
 Conforme tabela contida no site www.aratumaragojipe.com.br 
 
10. DISTRIBUIÇÃO DE KITS: 
Serão distribuídos kits para os participantes, na secretaria do Aratu Iate Clube conforme Aviso aos 
Competidores a ser publicado posteriormente. 
 
11. PESAGEM: 
Não haverá pesagem de tripulações, no entanto, um barco inscrito na classe ORC poderá ter seus tripulantes 
convocados a serem pesados a qualquer momento, a critério da Comissão de Regatas, podendo ser punido 
caso o peso total de sua tripulação não esteja de acordo com o peso declarado no certificado ORC da 
embarcação. 
  
 12. NÚMERO IDENTIFICADOR: 

a) Para cada barco que conclua seu processo de inscrição, será gerado um número identificador; 
b) O participante receberá, junto ao seu Kit, adesivos com seu número identificador, que deverão ser 

fixados na embarcação conforme orientações constantes da Instrução de Regata; 
c) Um barco só será identificado pela CR, quer seja no check-in, durante a regata ou na chegada, pelo seu 

número identificador.  
 
13. INSTRUÇÕES DE REGATA  
Serão distribuídas junto aos Kits das embarcações, publicadas no quadro oficial de avisos no Aratu Iate Clube e 
no site da regata (www.aratumaragogipe.com.br). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aratumaragogipe.com.br/
http://www.aratumaragojipe.com.br/
http://www.aratumaragogipe.com.br/


                                   

 

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. PROGRAMAÇÃO 
 
18/08/16 - Quinta-feira  

            23:59 horas - Encerramento das inscrições  
 
 
19/08/16 – Sexta-feira  

19:00 horas - Reunião de comandantes – Aratu Iate Clube 
20:00 horas - Cerimônia de abertura – Aratu Iate Clube 
 

 
20/08/16 - Sábado  

10:00 horas - Largada do Grupo 1 
10:30 horas - Largada do Grupo 2 
10:45 horas - Largada do Grupo 3 
 
 

15. PERCURSOS  
Serão detalhados na Instrução de Regata. 
 

16. PREMIAÇÃO  
Serão premiados, do 1º ao 3º lugares, os barcos competidores de cada uma das classes elegíveis. 
 
17. TERMO DE RESPONSABILIDADE  
O Termo de Responsabilidade estará disponível na secretaria do Aratu Iate Clube e no site 
www.aratumaragojipe.com.br e sua assinatura, por parte do comandante de uma embarcação inscrita, é 
obrigatória. A entrega do Termo de responsabilidade poderá ser feita das seguintes formas: 
 

1- Na secretaria do Aratu Iate Clube; 
2- Via fax: 71 3216 5138; 
3- Via e-mail (contato@aratumaragojipe.com.br), com envio do documento assinado e escaneado.   

  
18. INFORMAÇÕES  
 
Aratu Iate Clube  
Rodovia Paripe Cia, Km 2,5 Ilha de São João, Simões Filho – Bahia. CEP: 43.700-000 
Tel. 71 3216 7444| Fax: 71 3216 5138 
E-mail: contato@aratumaragojipe.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aratumaragojipe.com.br/
mailto:contato@aratumaragojipe.com.br


                                   

 

                     
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ANEXO I 
 

Categorias para as classes RGS e MOCRA 
 

Classes 
TMFAA 

De Até 

RGS A 0,900 em diante 

RGS Regata B 0,820 0,899 

RGS Regata C 
 

0,819 

   

RGS Cruiser Qualquer TMFAA 

O barco não poderá ter tido certificado 

emitido na ORC ou IRC no ano vigente; 

obrigatório enrolador de genoa obrigatório 

com proteção UV na valuma; não é 

permitido trocar de vela, exceto vela de 

temporal, se for o caso, não é permitido 

usar vela com material exótico; não é 

permitido usar gennaker, nem spinnaker. 

Obrigatório possuir certificado RGS com 

tais especificações 

   

MOCRA A LOA Maior que 10 m 

MOCRA B LOA Menor ou igual a 10 m 

 
 


