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21ª REGATA VITÓRIA X GUARAPARI 
19 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

A V I S O   D E   R E G A T A 
 

REALIZAÇÃO E SEDE 
Iate Clube do Espirito Santo – ICES 
 
CLASSE OCEANO 

 RGS I e II 
 Bico de Proa 
 ORC 

 
Para se caracterizar a formação de uma Classe e/ou Categoria será necessário o mínimo 
de 3 (três) embarcações participantes. 
 
I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLASSIFICAÇÃO 
O evento é classificado como categoria “C”, conforme o Regulamento 20 da WS 
2021/2024. 
 
REGRAS: 
As regatas serão disputadas de acordo com as regras da WS 2021/2024, as 
determinações da CBVela, as determinações da FECAI, as regras das Classes e este 
Aviso de Regatas. 
 
PERCURSO 
 
∙ Largada: As 10h do dia 19/02/2022 na Enseada de Camburi. 
Coordenadas: S 20º 16’ 50” - W 40º 16’ 41” 
 
∙ Chegada: Praia do Morro, junto ao Morro da Pescaria. 
Coordenadas: S 29º 39’ 24” - W 40º 28’ 49” 
 
CHECK-IN 
Será realizado check-in na água, junto à CR, sendo obrigatório para caracterização da 
Classe/Modalidade/Categoria. 
 
PONTUAÇÃO 
Sistema Linear apêndice A das regras de regata da WS 2021/2024. 
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ELEGIBILIDADE 
São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com a parte 6 das Regras de 
Regata da WS 2021/2024 e que estejam em conformidade com a legislação estabelecida 
pela Marinha do Brasil, Capitania dos Portos do Espírito Santo e que conheçam o RIPEAM 
e o conteúdo da NORMAM 03/DPC que estabelece os requisitos mínimos de segurança 
para as embarcações, com acesso na página www.dpc.mar.mil.br 
 
PROPAGANDA 
A autoridade organizadora pode requerer que os barcos competindo portem propaganda 
de patrocinador do evento no barco. 
 
RESPONSABILIDADE 

A decisão de participar ou não do evento, será de exclusiva responsabilidade dos 
participantes. A organização do evento ou qualquer outra pessoa envolvida na organização 
não se responsabilizam por qualquer lesão (inclusive morte), danos materiais ou pessoais, 
perda ou reivindicação sustentada por competidores ou qualquer um relacionado com um 
competidor antes, durante ou depois do evento.  

 
II - PROGRAMAS E INSCRIÇÕES: 
 
PROGRAMA 
Será disputada uma única regata de percurso. 
 
Sexta – 18/02/2022 
 

 20h – Reunião de Comandante 
 

Sábado – 19/02/2022 
 

 09h – Tiro de 1 hora 
 

 10h – Largada 
 

INSCRIÇÕES 
 
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no site do ICES, até o dia 18/02/2022, 
através do link http://www.ices.com.br/vela/inscricoes-vela/ 
 

 R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) por embarcação 

 

http://www.dpc.mar.mil.br/
http://www.ices.com.br/vela/inscricoes-vela/
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A inscrição definitiva será realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 
 Cópia da Carteira de Habilitação do comandante 

 
 Cópia da documentação da embarcação 

 
 Cópia do seguro  

 
 Cópia de um documento com foto do comandante 

 
 
Não serão aceitas inscrições por telefone. 
 
BRINDES 

 
 Cada embarcação ganhará um kit que deverá ser retirado na reunião de 

comandantes, a partir das 20h do dia 18/02/2022. 
 
TAXA DE PROTESTO: R$ 50,00 
 
PREMIAÇÃO 
 

 Para os três primeiros colocados: RGS I, RGS II, Bico de Proa, ORC. 
 

 Troféu para o penúltimo colocado (Tartaruga). 
 

 Troféu Fita Azul para quem fizer o percurso em menor tempo. 
 

OBSERVAÇÕES 
 

 As equipes inscritas na Regata poderão acessar o Clube na véspera do evento para 
treinamento. Não poderão ser utilizadas as áreas sociais do Clube por não sócios, a 
menos que seja assinado o convite na portaria. 
 

 A participação neste Campeonato é aberta à velejadores de todo o Brasil. 
 

 A Flotilha poderá pernoitar na Enseada da Praia do Morro com retorno ao ICES no 
domingo, o barco de apoio retornará no dia 20 de fevereiro, às 9h. 
 

 Não haverá reboque de Guarapari para o ICES, salvo em condições excepcionais 
de avaria da embarcação. 
 

 Será obrigatório fazer uso do rádio VHF no Canal 68 de hora em hora informando a 
todos as coordenadas; 
 

 Canal de VHF da regata será o Canal 68. 
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 O comandante deverá estar ciente de poderá haver uma inspeção nas embarcações 
por parte da CPES. 
 

 A premiação acontecerá em uma data ainda a ser definida. 
 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 
 
COMISSÃO DE PROTESTO 

 Artur Moreira Rodrigues 
 Michel Weber 
 Jens Olav Ulfeldt 
                                     

INFORMAÇÕES: Na Secretaria do ICES, pelo telefone (27) 3225-0422 ramal 205, celular 
(27) 98805-1403 ou através do e-mail: vela@ices.com.br 

 

TÁBUA DE MARÉS 

 

PORTO DE TUBARÃO       PONTA DE UBÚ 

      

        
 

Fonte: https://www.marinha.mil.br/chm/tabuas-de-mare 

 

 

 

 

BONS VENTOS 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

 

mailto:vela@ices.com.br
https://www.marinha.mil.br/chm/tabuas-de-mare

