
IATE CLUBE GUAÍBA 

 
REGATA LIMPA TRAPICHE II 

CIRCUITO INTERNO DE REGATAS - ICG 
 
 

1 - Data/horário: 15/04/2018 – Domingo – Início do Procedimento 
de Partida 14hs. 
 
2 - Classes:  

• O’ Day (sem o uso do balão) 
• Van der Stadt (sem o uso do balão) 
• Muller (sem o uso do balão) 
• Cruzeiro 20 – até 20,0 pés 
• Cruzeiro 23 – de 20,1 a 25 pés 
• Cruzeiro 26 – de 25,1 a 27,8 pés 
• Cruzeiro 30 – de 27,9 a 31,0 pés 
• Cruzeiro 35 – de 31,1 a 35,0 pés 
• Cruzeiro 40 – de 35,1 a 42,0 pés 
• Força Livre / Multi-Casco 

 
3 - Inscrições: As inscrições para o Velejaço serão aceitas na Secretaria Esportiva do 
Iate Clube Guaíba e gratuitas até as 11:00hs do dia 15/04/2018. 
 
4 - Regras: Serão utilizadas as regras da ISAF 2017/2020, regras das IRs da Fevers 

2018 e a presente IR. 
• Barcos acima de 42 pés, barcos que tenham sido medidos em 2017, em 2018, 

e os Multi cascos deverão se inscrever na categoria Força-livre. Será permitido 
o uso de Vela Balão, Balão assimétrico e Gennaker, que não se enquadrem 
como vela de proa nas classes de Cruzeiro. Não será permitido o uso da vela 
balão, balão assimétrico e Gennaker nas classes privadas (O’ Day, Van der 
Stadt e Muller.  

• Somente uma vela de proa poderá ser usada, a não ser no momento da troca. 
 
Essa regata fará parte do circuito de regatas Internas do Iate Clube Guaíba. 
Serão realizadas 5 regatas ao longo do ano, com premiação e festa na última regata 
em novembro, na Copa cruzeiro. 
Será mantido um ranking de pontuação atualizado a todos os participantes, divulgado 
no grupo de Whatsapp da Flotilha do ICG, juntamente com a súmula da regata. 
Haverá apenas um descarte após 4 regatas completas. 
Regatas Previstas: Limpa Trapiche, Etapa 1/5 (Março); Aniversário ICG, Etapa 2/5 
(Maio); Limpa Trapiche Etapa 3/5 (Agosto); Limpa Trapiche Etapa 4/5(Setembro) e 
Copa Cruzeiro – Etapa Final (5/5). 
 
5 - Premiação: Ao final da 5º etapa, festa de premiação (Copa Cruzeiro). 
 
6 - Comunicação: O canal de rádio para o evento será o 71. 

 
7 - Sinalização de Partida: Simultânea para todas as categorias.  
 



8 - Linha de largada: A linha de partida será determinada pelo alinhamento do mastro 
de sinais da Comissão de Regatas e uma bóia Inflável VERMELHA fundeada nas 
proximidades do Iate Clube Guaíba. 
 
9- Percurso: 
 
Bóia nº. 140 deixar por BE 
Bóia nº. 142 deixar por BE 
Bóia  TRIANGULAR AMARELA em frente ao ICG, deixar por BE. 
Bóia nº. 140 deixar por BE 
Bóia nº. 142 deixar por BE 
 
 
10- Linha de Chegada: A linha de chegada será determinada pelo alinhamento do 
mastro de sinais da Comissão de Regatas e uma bóia Inflável VERDE 
, fundeada nas proximidades do Iate Clube Guaíba. 
 
 
 
 
 


