
 

INSTRUÇÕES DE REGATA 
1. Organização 

Este evento será organizado pela Flotilha de Dingue de Brasília e o Clube Almirante Alexandrino.  

 

2. Regras 

    A regata será disputada de acordo com as “Regras” conforme definido nas RRV – 2021/2024 da World 

Sailing. 

 

3. Local 

    Este evento terá como sede o Clube Almirante Alexandrino e será disputado na Raia Norte do Lago 

Paranoá e na Prainha do CAALEX. 

 

4. Inscrições 

   As inscrições deverão ser feitas online ou na secretaria do evento até às 09:00. A taxa de inscrição será de 

R$ 100,00 por barco e deverá ser efetuada por PIX para o número 49492900106. 

 

5. Programa 

  5/12/2021 

  - 09:00HS ->  Reunião de Timoneiros 

  - 09:30Hs    ->  Largada. 

  - 15:30Hs   ->  Encerramento. 

  - Logo após ->  Premiação. 

     Havendo atraso no horário de largada, serão mantidas as 6 horas de duração da regata.  

 

6. Percurso 

O percurso será definido pela organização na reunião de timoneiros e exposto em Quadro de Avisos. 

 

7. Premiação 

    Serão premiados os três primeiros colocados das categorias A, B e Escola de Vela. 

     

8. Observações 

     Cada barco deverá ter duas tripulações que se revezarão durante a regata. 

     O revezamento das tripulações a cada percurso é obrigatório. 

Será vencedor o barco que completar o maior número de percursos durante as 6 horas. Em caso de 

empate, o que tiver completado o último percurso mais cedo. 

 

 9. Penalidades Alternativas 

Será aplicado o sistema de penalidade de rotações de 720º 

 

10. Sinalização de partida 
A linha de largada será formada pelo alinhamento do mastro com a bandeira da Comissão de Regatas 
no barco que sinaliza a partida e uma boia na extremidade de bombordo. 

 

5 min. para a partida -> Levanta-se a bandeira da classe com 1 sinal sonoro. 

4 min. para a partida  -> Levanta-se a bandeira Papa com 1 sinal sonoro. 
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1 min. para a partida  -> Abaixa-se a bandeira Papa com 1 sinal sonoro. 

Hora da partida  -> Abaixa-se a bandeira da classe com 1 sinal sonoro. 

 

11. Segurança 

   É obrigatório o uso de equipamento de flutuação pessoal pela tripulação que está realizando o 

percurso. 

 

12. Comissão Organizadora 

Diretoria de Náutica do CAALEX 

Flotilha de Dingue de Brasília 

 

13. Responsabilidade 

  O clube sede e a comissão organizadora desde já não se responsabilizam por danos materiais e/ou 

pessoais registrados durante esta competição. 

 

14. Agradecimentos 

       Federação Náutica de Brasília 

 

 

 

        Bons Ventos! 


