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1. REGRAS: 
1.1 A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata à Vela. 
1.2 Aplicam-se as determinações da ABVO, Regras e Regulamentos especiais da SMP2 - 2011. 
1.3 As regras de regata 26 e 66 são alteradas, respectivamente: sinal de atenção e modificação de prazo para 
reabertura.  
 
2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
2.1 Evento aberto a barcos da classe SMP2, assim elegíveis: 
• SMP2: Monocascos, com Certificado de Medição atualizado. 
2.2 As fichas de inscrição estarão disponíveis a partir do dia 13/07/2011, e devem ser enviadas pelo fax e/ou 
email abaixo, preenchendo a ficha de inscrição, acompanhado dos documentos do item 6.1 por e-mail 
(nautica@cmic.com.br e/ou formulabrasilia@gmail.com) 
2.3 Será permitida a inclusão de um tripulante mirim (até 15 anos) em uma ou mais regatas sem que ele seja 
considerada para o conjunto da tripulação e, portanto sem produzir efeitos no certificado de medição. A 
comprovação da condição é de responsabilidade do comandante e deve ser feita na secretaria até às 13:00 
horas de 16/07/2011. 
 
3. TAXA DE INSCRIÇÃO: 
3.1 A taxa de inscrição é de R$ 10,00 (dez reais) por tripulante. 
 
4. CLASSE CONVIDADA: 
4.1 Veleiros da Classe SMP2, conforme item 2.1 
 
5. ALTERAÇÃO DE TRIPULANTES: 
5.1 Para proceder uma alteração de tripulante no " II TORNEIO DE INVERNO DA CLASSE SMP2", o 
comandante do barco deverá preencher uma solicitação na secretaria do Evento, que deverá ser autorizada 
pela Comissão de Regatas. 
 
6. CERTIFICADO DE MEDIÇÃO: 
6.1 Cada barco deve possuir um certificado de medição válido. 
 
7. LOCAL: 
7.1 As regatas serão disputadas na Raia Sul do Lago Paranoá. 
 
8. AVISOS AOS COMPETIDORES: 
8.1 Serão afixadas nos quadros oficiais de Avisos (Náutica do Cota Mil Iate Clube). 
 
9. ALTERAÇÕES DESTAS INSTRUÇÕES: 
9.1 Qualquer alteração das instruções de regata serão afixadas nos quadros oficiais de Avisos (Náutica do 
Cota Mil Iate Clube) até duas horas antes da sinalização de início de cada regata, exceto alteração no 
programa de regata, que será afixado nos quadros oficiais até as 20:00 horas do dia anterior em que terá 
efeito. 
 
10. SINAIS EM TERRA: 
10.1 Sinais em terra serão expostos nos mastros de bandeiras oficiais do campeonato, o mastro do cais do 
Cota Mil Iate Clube. 
10.2 Sinal RECON: quando sinalizado em terra, substitui-se "um minuto" por "não antes de decorridos trinta 
minutos".  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

11. PROGRAMAÇÃO: 
Data Horário Evento Local 

14/07/2011 08:00 às 17:00 Inscrições CMIC 
14/07/2011 19:00 às 21:00 Reunião de Timoneiros, Inscrições e Caldo CMIC 
15/07/2011 08:00 às 17:00 Inscrições CMIC 
16/07/2011 08:00 às 13:00 Inscrições CMIC 
16/07/2011 14:00 1a Regata: Regata Barla Sota CMIC 
16/07/2011 À seguir 2a Regata: Regata Barla Sota CMIC 
16/07/2011 17:00 Happy-Hour  CMIC 
17/07/2011 10:00 3a Regata: Regata Barla Sota  CMIC 
17/07/2011 À seguir 4a Regata: Regata Barla Sota e Regata em atraso CMIC 
17/07/2011 13:30 Cerimônia de Premiação da FNB CMIC 

 
12. LARGADA: 
12.1 A linha de largada será formada pelo alinhamento do mastro com a bandeira da Comissão de Regaras 
no barco que sinaliza a partida e uma bóia na extremidade de Bombordo. 
12.2 Um barco que partir depois de decorridos mais de 5 (cinco) minutos de seu sinal de partida será 
considerado DNS (Modifica a regra A4). 
12.3 O barco da Comissão de Regatas poderá manter a sua posição no alinhamento de largada utilizando o 
motor. 
 
13. LINHA DE CHEGADA: 
13.1 A linha de chegada será entre o mastro de sinalização do barco da Comissão de Regatas com uma 
bandeira CR e uma bóia ou uma marca fixa. 
13.2 O barco da Comissão de Regatas poderá manter sua posição de alinhamento de chegada utilizando o 
motor. 
 
14. MARCAS: 
14.1 Marcas de Partida: Barco da Comissão de Regatas e Bóia. 
14.2 Marcas de Percurso: Bóias. 
14.3 Marcas de Chegada: Barco da Comissão de Regatas e Bóia. 
 
15. PERCURSOS: 
15.1 Será utilizado o percurso barla-sota, definido no Apêndice I das Instruções de Regata. 
 
16. ALTERAÇÃO DE PERCURSO APÓS A PARTIDA: 
16.1 Para mudar a posição da marca da próxima perna do percurso, a Comissão de Regatas poderá fundear 
uma nova marca (ou mover a linha de chegada) e remover a marca original tão logo quanto possível. 
Quando, em uma subseqüente mudança de percurso, uma nova marca é substituída, a marca original poderá 
ser utilizada. 
16.2 Quando em uma subsequente alteração de percurso uma nova marca é substituída, deverá ser feita por 
uma marca original. 
 
17. LIMITE DE TEMPO: 
17.1 Regata Barla-Sota: 2:00 horas para o 1o barco cruzar a linha de chegada. Os barcos que não cruzarem a 
linha de chegada 30 (trinta) minutos após o primeiro colocado nas regatas Barla-Sota serão considerados 
DNF. 
 
18. PROTESTOS: 
18.1 Os protestos serão apresentados por escrito em formulário disponível na secretaria do Evento e lá 
entregues até 30 (trinta) minutos após a chegada da C.R. em terra. O júri dará audiência na ordem 
aproximada de entrega, e com inicio tão logo que possível.os protestantes, os protestados e testemunhas terão 
os numerais expostos nos quadros oficiais de avisos, bem como o local, data e horário das audiências, até 30 
(trinta) minutos após expirar o prazo de entrega dos mesmos após as regatas do dia. 
 



  

 

19. PONTUAÇÃO: 
19.1 É requerido que uma regata seja completada para constituir a série, que terá um máximo de quatro 
regatas. 
19.2 Serão realizadas um máximo de duas regatas por dia. 
19.3 No domingo, dia 17 de Julho de 2011, não haverá largada após às 12:00 horas.  
 
20. PREMIAÇÃO: 
SMP2 – Classificação Geral: 1º Lugar 
SMP2 – Grupo A: 1º Lugar, 2º Lugar e 3º Lugar 
SMP2 – Grupo B: 1º Lugar, 2º Lugar e 3º Lugar 
 
21. RESPONSABILIDADE: 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de competir. 
 
A AFB e o CMIC não aceitarão qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte relacionados 
diretamente com a série de regatas e seus antecedentes, durante ou depois de completado o evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ANEXO I - ÁREA DE REGATAS E PERCURSO 
 
RAIA SUL  
 
Área de regatas do II Torneio de Inverno da Classe SMP2. 
 

 
 
Percurso: 
 
• BS1 - Largada, Bóia de Barlavento, Bóia de Sotavento, Bóia de Barlavento, Bóia de Sotavento, 
Chegada. 
 
 


