1º Festival Velas de Itaipu
Instrução de Regata
WINDSURF
1. ORGANIZAÇÃO: A regata será organizada pela Associação de Windsurfe de Niterói com apoio do
Clube Naval Charitas.
2. REGRAS: A Regata será governada pelas regras da World Sailing (ex-ISAF) 2017/2020, da Raceboard,
FE e FW, Slalom, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a Vela.
3. AVISO AOS COMPETIDORES: Avisos aos competidores serão afixados no Quadro Oficial de Avisos
do evento, localizado próximo a Guarderia de Windsurf.
4. ALTERAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE REGATA: Qualquer alteração nas instruções de regata será
afixada até uma (01) horas antes do início da sinalização para a regata.
5. SINALIZAÇÃO EM TERRA: Sinalização em terra será içada no mastro principal do evento, localizado
próximo a guarderia de windsurf. Quando o galhardete RECON é içado em terra os velejadores devem
aguardar, assim que baixar faltará 20 minutos para a largada que será bem próxima a praia.
6. PROGRAMA DE REGATAS:
Data da Regata: Sábado, 28/09
12:00h Reunião de velejadores
13:00h velejadores a disposição da CR para a regata.
7. LARGADA
A largada será entre o mastro da comissão de regatas e uma bóia cônica azul.
Sinalização e Procedimentos:
4 Minutos 4 Minutos Sobe bandeira vermelha com um sinal sonoro.
3 Minutos Desce bandeira vermelha sem sinal sonoro.
2 Minutos Sobe bandeira amarela com sinal sonoro.
1 Minuto Desce bandeira amarela sem sinal sonoro.
Partida Sobe bandeira verde com sinal sonoro.
Bandeiras Especiais: RECON significa que a regata foi postergada, em terra ao ser abaixada 30 minutos
para a próxima regata. Na comissão de regatas, ao ser baixada falta 1 minuto para o procedimento de
largada começar.
8. PERCURSOS: Os iniciantes farão um percurso menor (700 metros) e terão uma boia no meio do
percurso da regata das demais classes. A fórmula, raceboard, foil e slalon terão um percurso até a Ilha
Mãe (4km) ou proximidades. As condições predominantes de vento na região esta época são do quadrante
leste (nordeste, sudeste) e permitem que seja feito este percurso. Contudo a Comissão de regatas poderá

alterar tal percurso caso seja necessário. Será observada a SEGURANÇA dos atletas acima de tudo, se
for necessário o local da largada e percurso poderão ser alterados.

PERCURSO INICIANTE

PERCURSO GERAL

9. MARCAS DE PERCURSO: As marcas serão boias infláveis de cor azul com a logo Veloe. As marcas
de partida e chegada serão embarcação da Comissão de Regata com a bandeira de cor laranja e uma
bóia inflável azul na outra extremidade. A linha de partida será entre o mastro desfraldando bandeira de
CR de cor laranja sobre a embarcação da CR na extremidade de boreste e uma marca na linha de partida
na extremidade de bombordo (bóia inflável azul). Um barco que partir depois de decorridos cinco (05)
minutos após seu sinal de partida será, sem audiência, considerado como não tendo partido – DNS (Did
Not Start).
10. CHEGADA: A linha de chegada será a própria linha de partida conforme o diagrama do percurso.
11. PROTESTOS: O Festival Velas de Itaipu é um evento de confraternização e preza pelo FAIR PLAY E
SEGURANÇADOS ATLETAS. A Comissão Organizadora decidiu que não haverá disponibilidade para
Protestos.
12. PONTUAÇÂO: a pontuação será feita pela chegada geral e deste resultado serão feitas as
classificações pelas diferentes modalidades.
13. MEDIDAS DE SEGURANÇA: Haverá barcos de apoio e um velejador que se retirar da prova deve
notificar a Comissão de Regata ou ao Fiscal de Provas assim que chegar em terra.
14. PREMIAÇÃO: Serão premiadas as seguintes subdivisões:, três primeiros da Raceboard masculino e
feminino, três primeiros da Fórmula masculino e feminino, três primeiros do iniciante masculino e feminino,
três primeiros do Windfoil e três primeiros do slalon.
15. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os competidores participam da regata a seu próprio risco e
responsabilidade. Considere a regra 4, Decisão de Competir. A autoridade organizadora não aceitará
qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte, relacionados diretamente com a regata,
seus antecedentes, durante ou depois de completada.

