
 

 

REGATA 76 ANOS SAVA CLUBE 

 

AVISO DE REGATA  

 

 

1. PROGRAMA:  04/08/2018 – 14H – Regata de Monotipos 

                          05/08/2018 – 13H – Regata de Oceano 

        05/08/2018 – 19H - Cerimônia de Premiação 

2. CLASSES 

2.1 - Monotipos: Laser ( STD – RAD – 4.7 );   HC 16 (Geral);  29 ER ;  Snipe (Geral);  420, 

Força livre (veleiros de até 4,5m, fora das classes mencionadas acima). OBRIGATÓRIO 

numeral na vela. Caso não possua; o veleiro devera portar qualquer numero nas 

proporções 20x30cm; evitando assim problemas de identificação na chegada. O não 

cumprimento acarretara em desclassificação da prova. 

2.2 - Oceano: Micro Toner 19’; Bruma 19’; Tchê 17’; O´Day 23’;  Cruz. 20’ (até 20 pés); 

Cruz 23’ ( de 20.1 até 23 pés); Cruz 25’ ( de 23,1 até 25 pés); Cruz 29’ (  25,1 até 29 pés);  

e Força Livre* 

 

3. AUTORIDADE ORGANIZADORA: SAVA CLUBE 

 

4. INSCRIÇÕES: Nas secretarias: do Sava Clube, do Iate Clube Guaíba, do Veleiros do 

sul e Clube dos Jangadeiros até ás 12 horas do dia 04/08/2018, para os barcos 

monotipos, e até ás 12 horas do dia 05/08/2018, para barcos de Cruzeiro. Os 

competidores deverão efetuar o pagamento de taxa de R$ 35,00 por tripulante. 

Os velejadores que se inscreverem para a regata de monotipo do dia 04/08/2018 

estarão isentos de taxa de inscrição da regata de oceano do dia 05/08/2018. 

 

5. REGRAS: As regatas serão regidas pelas regras definidas nas RRV da WS 2017/2020 

e pela instrução complementar de regata, pelas regras das classes, quando 

conflitantes com as instruções.   

 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA: As instruções de regata estarão a disposição dos 

competidores na secretarias dos clubes filiados no momento da inscrição.  

 

7. PREMIAÇÃO: A premiação será realizada no dia 05/08/2018, domingo às 19H no Sava 

Clube. 

 

8. ( * ) – FORÇA LIVRE – veleiros cruzeiros com mais de 29,1 pés; que utilizem velas  de 

material exótico e ainda os veleiros multi cascos. 

 


