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VILAMOURA - PORTUGAL 

Instruções de Regata 

 

Snipe Under 30 Championship 

 
Entidade Organizadora  

The Capable Planet Clube Náutico e Associação Portuguesa Classe Snipe 
 

19 e 20 Outubro 2019 

1. REGRAS  
i. A Prova será disputada de acordo com as regras tal como definidas 

nas Regras de Regata à Vela. 

ii. Quando em conflito, as instruções de regata prevalecem sobre o 
anúncio de regata. 

iii. Apêndice P será aplicado. RRV P2.2 e P2.3 serão eliminadas e 
substituídas por:“Quando um barco é penalizado pela segunda ou 
seguintes numa prova, a sua penalização deverá ser retirar-se 
prontamente da regata. Se não o fizer, será desclassificado sem 
audiência e a sua pontuação não será descartada.”. 

iv. Apêndice T será aplicado.  
 

2. AVISOS AOS CONCORRENTES 
i. Os avisos aos concorrentes serão afixados no quadro de avisos 

localizado no edifício da receção da Marina. 
3. ALTERAÇÕES ÀS INSTRUÇÕES DE REGATA 

i. Qualquer alteração às instruções de regata será afixada 2 horas 
antes do sinal de advertência da primeira regata do dia em que entra 
em vigor. 

4. SINAIS FEITOS EM TERRA 
i. Os sinais feitos em terra serão expostos no mastro de sinais junto à 

rampa de acesso à água. 
ii. Quando a bandeira SR é exposta em terra, ‘1 minuto’ é substituído 

por ‘nāo menos 45minutos” no sinal de Regata SR. 
iii. A bandeira D com sinal sonoro significa “O sinal de advertência será 

efetuada dentro de nāo menos de 45minutos após a bandeira D ter 
sido exposta’. Juntamente com a Bandeira D, será exposto a letra “A” 
ou ‘B” para informação do campo de regatas, Anexo 1. 

5. PROGRAMA DE REGATAS 
i.  

 

18 Outubro Sexta 15:00 – 18:00 Receçāo aos Participantes 

 

19 Outubro Sábado 09:00 – 11:00 Confirmaçāo inscrições 

19 Outubro Sábado 11:00 Reuniāo 
Velejadores/Treinadores 

19 Outubro Sábado 13:00 Sinal de Advertência 

20 Outubro Domingo TBA* Sinal de Advertencia  
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ii. Número de regatas previstas por dia 3. Uma regata extra por dia 
poderá ser realizada 

iii. O programa constará de 6 regatas. 
iv. No último dia da prova nenhum sinal de advertência será efectuado 

depois das 16:00. 
*TBA – To be announce  
 

6. BANDEIRAS DE CLASSE 
i. A bandeira da classe é fundo branca com insígnia da classe Snipe. 

 
7. CAMPO DE REGATA  

i. Em Anexo 1 indica-se a localização dos campos de Regata 
 

8. PERCURSOS  
i.  Os diagramas no Anexo 2 mostram os percursos incluindo os 

ângulos aproximados entre pernas, a ordem pela qual baliza deverá 
ser rondada e o lado pelo qual cada baliza deverá ser deixada. 

ii. A comissão de regatas exporá a bandeira “W”,”O” ou “T” juntamente 
com/sem numeral 2 de modo a informar o percurso, Anexo 2. 

iii. Nāo mais tarde que o sinal de advertência, a comissão de regatas 
exporá o rumo aproximado da primeira perna. 
 

9. BALIZAS 
i. As Balizas de percurso sāo Cónicas Verdes. Numa porta, poderão 

ser substituídas as duas balizas por uma única, que deverá ser 
passada pelo mesmo lado que todas as restantes do percurso. 

ii. A Baliza de Largada e de Chegada são baliza com mastro expondo a 
bandeira laranja.  

iii. As Balizas de alteração, descritas na IR 12.1, sāo Cónicas Amarelas. 
 

10. LARGADA  
i. As largadas das regatas serão efetuadas de acordo com a RRV 26. 
ii. A linha de largada é definida entre o mastro expondo bandeira 

laranja do barco da Comissão de Largadas e o mastro com bandeira 
laranja da boia de largada. 
 

11. ALTERAÇĀO DA PROXIMA PERNA DO PERCURSO 
i. Para alterar a próxima perna do percurso a comissão de regatas 

fundeará uma nova baliza (ou deslocará a baliza/porta Sotavento ou 
a linha de chagada) e retirará a baliza original assim que possível. 
Quando, numa alteração subsequente, uma nova baliza for 
substituída, será substituída por uma baliza original. 

ii. Exceto numa porta, os barcos passarão entre o barco da comissão 
de regatas que assinala a alteração da próxima perna e a baliza mais 
próxima, deixando a baliza por bombordo e o barco da comissão de 
regatas por estibordo. Isto altera a RRV28. 
 

12. CHEGADA  
i. A linha de chegada será entre o mastro expondo bandeira laranja do 

barco da Comissão de Largadas e o mastro com bandeira laranja da 
boia de chegada. 
 

13. SISTEMA DE PENALIZAÇÕES 

i. Aplicar-se-á o Apêndice P alterado pela IdR. 
ii. A regra P2.3 não se aplicará e a regra P2.2 é alterada de forma 

que será aplicada a qualquer penalização após a primeira. 



 

 
CONSELHO DE ARBITRAGEM REGIONAL – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE VELA DO SUL 

APROVADO PELO CAR-ARVSul – 14/10/2019 

 

14. TEMPOS LIMITE E TEMPOS ALVO 
i.  

ii. Se nenhum barco tiver passado a baliza 1 dentro do tempo limite a 
regata será anulada. O não conseguir efetuar a regata no tempo alvo 
não será motivo de reparação. Isto altera a RRV 62.1(a). 

iii. Os barcos que não chegarem dentro de 15 minutos após o primeiro 
barco ter efetuado o percurso e chegado, serão pontuados como não 
tendo chegado (DNF) sem audiência, isto altera as RRV 35,A4 e A5. 
 

15. PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇĀO 
i. Os Boletins de protesto estão disponíveis no secretariado da prova, 

localizado na receção da Marina. Os protestos e pedidos de 
reparação serão aí entregues dentro do tempo limite apropriado. 

ii. O Tempo limite é de 60minutos, após o último barco ter chegado na 
última regata do dia ou, se a comissão de regatas tiver assinalado 
não haver mais regatas hoje, aquele que for mais tarde. 

iii. As notificações serão afixadas não mais tarde que 30 minutos após o 
tempo limite para protestar, informando os concorrentes das 
audiências em que são parte ou para as quais foram indicados como 
testemunhas. As audiências terão lugar na sala de protestos, situada 
no edifício da receção da Marina. 

iv. As notificações de protestos apresentados pela comissão de regatas 
ou comissão de Protestos serão afixadas afim de informar os barcos, 
ao abrigo da RRV 61.1(b) 

v. Uma lista de barcos, que segunda a IR13.2, que tiverem infringido a 
regra 42 será afixada. 

vi. No último dia de regatas, um pedido de reparação baseado numa 
decisão da comissão de protestos deverá ser entregue até 30 
minutos, após a decisão ter sido afixada. Isto altera a RRV 62.2. 
 

16. PONTUAÇĀO 
i. Será necessária a realização de uma regata para validar a prova. 

 
17. REGULAMENTO DE SEGURANÇA 

i. Um barco que se retire de uma regata informará a comissão de 
regatas assim que possível.  
 

18. SUBSTITUIÇĀO DE TRIPULAÇĀO OU EQUIPAMENTO 
i. A substituição de um concorrente não será permitida sem uma 

aprovação prévia por escrito da Comissão de Regatas 
ii. A substituição de equipamento danificado ou perdido não será 

permitida, a menos que autorizada pela Comissão de Regatas. 
 

19. BARCOS OFICIAIS  
i. Os barcos oficiais serão identificados: 

a. Comissão de Regatas – Bandeira Branca “RC” 
b. Jury - Bandeira Preta “JURY” 
c. Segurança – Bandeira Laranja “SECURITY” 
d. PRESS – Bandeira Branca “PRESS” 

 
 
 
 

TEMPO LIMITE TEMPO LIMITE BALIZA 
1 

TEMPO ALVO 

90minutos 30minutos 45minutos 
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20. BARCOS DE APOIO 
i. Os chefes de equipa, treinadores e outro pessoal de apoio deverão 

permanecer fora das áreas de regata desde o sinal de preparação da 
largada até que todos os barcos tenham chegado ou se tenham 
retirado ou que a comissão de regatas assinale um diferimento, 
chamada geral ou anulação. 
 

21. PRÉMIOS  
i. Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados da 

classificação geral. 
 

22. DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE  
i. Os concorrentes participarão na prova inteiramente por sua conta e 

risco. Deverão consultar a RRV 4 - Decisão de competir. A 
autoridade organizadora, os seus colaboradores, juízes e qualquer 
outra entidade envolvida não aceitarão quaisquer responsabilidades 
por danos materiais, ou lesões pessoais ou morte, que tenham 
ocorrido antes, durante ou depois da Prova. 

23. SEGURO 

i. Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de 
seguro válida de responsabilidade civil contra terceiros de um 
montante adequado à atividade. 
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ANEXO 1 – AREAS DE REGATA 

 

 
ANEXO 2- PERCURSOS 

 
FONTE SCIRA – www.snipe.org 


