
 
IATE CLUBE GUAÍBA 

 

REGATA LIMPA TRAPICHE – RENATO MEURER - 2019 
Circuito Interno de Regatas - ICG 

 

 

1 - Data/horário: 10/11/2019 – Domingo – Início do Procedimento de Partida 14hs. 
 
2 - Classes:  

• O’ Day (sem o uso do balão) 
• Van der Stadt (sem o uso do balão) 
• Cal 9.2 (sem o uso do balão) 
• Muller (sem o uso do balão) 
• Cruzeiro 20 – até 20,0 pés 
• Cruzeiro 23 – de 20,1 a 23 pés 
• Cruzeiro 25 – de 23,1 a 25,1 pés 
• Cruzeiro 26 – de 25,2 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 12:00hs do dia 10/11/2019. 
 
4 - Regras:  

• Fica PROIBIDO ligar ou manter ligado o motor após o sinal de PREPARAÇÃO (4'). 
• Serão utilizadas as regras da ISAF 2017/2020, regras da Fevers 2019 e a 

presente IR. 
• Barcos acima de 42 pés, barcos que tenham sido medidos em 2018, em 2019, 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 reservadas (O’ Day, Cal 9.2, 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. 
• 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 5 regatas completas. 
Caso haja algum protesto, o mesmo será julgado logo após expirar o prazo de apresentação que é 

de 1hora após a Comissão de Regatas chegar em terra. 

 



5 - Premiação: Festa de premiação com data a ser marcada. 
 
6 - Comunicação: O canal de rádio para o evento será o 71. 

 
7 - Sinalização de Partida: Simultânea para todas as categorias.  
 
8 - Desistências: Em caso de desistência do  iate, é obrigatória a sua comunicação para 
a CR, pessoalmente ou por terceiros, no primeiro momento possível. A falta desta 
comunicação implicará na desclassificação do iate desistente, sem o mesmo poder 
descartar essa regata.  
 
9 - Linha de largada: A linha de partida será determinada pelo alinhamento do mastro de 
sinais da Comissão de Regatas e uma boia Inflável VERMELHA fundeada nas 
proximidades do Iate Clube Guaíba. 
 
10 - Percurso: 

Boia n°140 deixar por BE, 
Boia nº142 deixar por BE, 
Boia AMARELA nas proximidades do ICG, deixar por BE, 
Boia nº140 deixar por BE, 
Boia nº142 deixar por BE. 
 
 
11 - Linha de Chegada: A linha de chegada será determinada pelo alinhamento do 
mastro de sinais da Comissão de Regatas e uma boia Inflável VERMELHA fundeada nas 
proximidades do Iate Clube Guaíba. 
 
 


