
AVISO DE REGATA

CAMPEONATO PAULISTA DE OCEANO 2022

2ª   ETAPA - SANTOS
REGATA ANIVERSÁRIO 75 ANOS ICS

DATAS: DIAS 24, 25 e 26 DE JUNHO

CLASSES: ORC e BRA-RGS

O ICS convida os velejadores de oceano das classes ORC e BRA-RGS a participarem da 2ª 
ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE OCEANO 2022 e da REGATA DE 
ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO ICS, com organização e realização do IATE CLUBE DE 
SANTOS, apoio do CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS, da ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO- FEDERAÇÃO PAULISTA DE VELA FEVESP, e 
da Classe RGS/BRA.

1 – LOCAL, ORGANIZAÇÃO, SEDE e ESTADIAS: A Sede e a Autoridade Organizadora 
é o IATE CLUBE DE SANTOS, a estadia é livre na marina do ICS para os veleiros inscritos, 
de fora de Santos, no período de 11 A 29 DE JUNHO.
No dia 23, os barcos de Santos poderão ficar na Marina do ICS. Devido a restrições de 
maré, no dia 24, porém, será exigido prévio agendamento.

2 –REGRAS E ELEGIBILIDADE:
2.1 Regras conforme definidas no Regulamento de Regatas a Vela da Word Sailing 
-2021-2024 e regras das classes participantes.
2.2 Determinações da CBVela e da ABVO.
2.3 Entre o pôr-do-sol (horário oficial) as regras de direito de passagem do 
RRV-WS/2021-2014 serão substituídas pelo Regulamento Internacional para evitar 
abalroamento no mar (RIPEAM 72) (www.dpc.mar.mil.br). Nessas condições as luzes de 
navegação deverão estar acionadas, quando em regata ou em movimento.
2.4 Normas da Autoridade Marítima (NORMAN) – Marinha do Brasil – Diretoria de Portos e 
Costas aplicáveis. www.dpc.mar.mil.br.-
2.5 (DP) WS Offshore Special Regulations – Categoria 4
2.6. Os barcos deverão ter certificado de medição válido para 2022, expedido pela ABVO e 
RGS/BRA
2.7 Protesto referente a certificado de medição de barco x barco só poderá ser feito até o dia 
22/06/2022, após esta data o protesto será encaminhado para a autoridade correspondente e 
não mudará os resultados das regatas. Esse prazo não se aplica para protesto feito pela CR 
ou Júri.

3 – AVISOS AOS COMPETIDORES
3.1 Avisos aos competidores serão feitos no grupo Whatsapp
3.2 Todos devem preencher a ficha de inscrição, na Secretaria do evento, informando nomes 
dos tripulantes e entregar a declaração de tripulante mirim se houver.

http://www.dpc.mar.mil.br


4 – ALTERAÇÕES NO AVISO DE REGATA
4.1. Qualquer alteração nas instruções de regata será publicada no grupo de WhatsApp já 
definido até 10 horas do dia em que entrarão em vigor. Exceto alterações na programação de 
regatas que poderão ser feitas pela C.R., nos dias das regatas.
4.4 A CR. poderá ainda fazer alterações na água sobre o tipo de regata, do dia, e ordem nas 
largadas, mediante comunicação por rádio e hasteamento da bandeira LIMA.

5 – SINALIZAÇÃO EM TERRA
5.1 Sinalização em terra será substituída pelo grupo de Whatsapp;

6 – INSCRIÇÕES:
6.1 Serão feitas no ICS, a partir do dia 9 de junho por e-mail: nautica@icsantos.com.br. Com 
valor de R$100,00/Tripulante (cem reais por tripulante), exceto Tripulante Mirim, que é isento, 
através depósito bancário identificado na conta no Banco Bradesco AG: 2758-8 C/C:  5555-7. 
6.2 TRIPULANTE MIRIM: Menor ou igual a 15 anos de idade. Será obrigatório constar ficha 
de inscrição a condição de sócio mirim e esse ato caracteriza a responsabilidade do 
comandante perante os pais ou responsáveis do menor.

7 – PROGRAMA
23/06/2022 – 10h às 18h - inscrições e credenciamentos.
24/06/2022 – 8h às 10h - inscrições
12h - Regata de Percurso – 75 anos ICS
18h – Pizza e Canoa de Cerveja
25/06/2022 – 12h – Regata Barla Sota
20h -  Jantar e premiação da Regata 75 anos IC
26/06/2022 –12h – Regata Barla Sota.
7.1 Poderá haver troca do tipo de regata a cada dia.
7.2 Poderá haver percurso diferente para as classes ORC e RGS.
7.3 A regata de percurso poderá ser substituída por barla sota ou vice-versa.
7.4 Poderá haver encurtamento nos percursos comunicado pela CR.

8 – PERCURSOS
8.1 Regatas Barla Sota: Antes da largada será informado por rádio canal VHF 74 ou em 
outro escolhido pela CR a quantidade de pernas, cores de boias, distância entre as marcas, 
rumo e tamanho da perna.
8.2 As regatas poderão ser na Baía de Santos ou em área oceânica a ser indicada pela CR. 
via rádio canal VHF. 74 ou outro escolhido.
8.3 Regata de Percurso: Antes da largada será informado por rádio no canal VHF. 74 qual 
poderá ser um dos três especificados em anexo ou ainda outro a ser definido pela  CR.
8.4 –O percurso poderá ser diferente para as classes.
8.5 – Em anexo  exemplificação  dos percursos Cabras e Moela.

mailto:nautica@icsantos.com.br


9 – PARTIDA
9.1 A linha de partida será entre o mastro desfraldando uma bandeira de cor alaranjada no

barco da CR e uma boia na outra extremidade ou poderá ser também uma embarcação
da CR que terá hasteada uma bandeira laranja;

9.2 Os barcos para os quais o sinal de atenção ainda não foi iniciado devem deixar livre a
área de partida;

9.3 Em todas as regatas a CR poderá, assim que possível, emitir um comunicado geral por
rádio, no canal de regata, informando o numeral, ou nome, do(s) barco(s) registrado(s)
como OCS, UFD ou BFD. A Ordem de chamada, a falha no chamado de um ou mais
barcos, ou falhas na transmissão ou recepção deste aviso não serão motivos para um
pedido de reparação, sobre a regra 62.1(a) do RRV-WS/2021-2024;

9.4 O barco da CR poderá manter sua posição no alinhamento de partida usando motor.

10 – MUDANÇA DA PRÓXIMA PERNA:
10.1 Para mudar a posição da próxima perna do percurso, a Comissão de Regata poderá

fundear uma nova marca (ou mover a linha de chegada) e remover a marca original tão
logo quanto possível. Quando em uma subsequente mudança de percurso uma nova
marca é substituída, a marca original poderá ser usada.

11 – A CHEGADA:
11.1 A linha de chegada será entre o barco da CR que deverá ser deixado por BE e boia que
deverá ser deixado por BB.
11.2 O barco da CR poderá manter sua posição no alinhamento de chegada usando motor.

12 – LIMITES DE TEMPO:
12.1 Alterando a regra 35 e o Apêndice A4 do RRV-WS/2021-2024: após o sinal partida, não

partir no prazo de tempo a seguir determinado será considerado como não tendo partido
(DNS);

12.1.2 Regatas Barla-Sota: 5 minutos;
12.1.3 Regatas de Percurso: 20 minutos;
12.1.4 Limite de tempo para as regatas de percurso será divulgado pela CR via canal VHF 74.

13 – PROTESTO E PEDIDOS DE REPARAÇÃO.
13.2 Formulários de protestos e de reparação  estarão disponíveis na secretaria do evento. 
13.3 O prazo de protesto será de 60 minutos após a chegada da Comissão de Regata no

ICS.
13.4 O  horário  será informado pela  CR. no grupo WhatsSap
13.4 O mesmo prazo de protesto se aplica a todos os protestos da Comissão de Regata,

Comissão de Medição e da Comissão de Protesto sobre incidentes que ocorreram na 
área de regata e para pedidos de reparação. Isto modifica a regra 61.3 e 62.2
13.5  O horário e o local das audiências serão informados no grupo  WhatsApp.
13.6 Avisos de protestos da Comissão de Regatas ou da Comissão de Protesto serão

afixados e informado por WhatsApp para informação dos barcos, de acordo com a regra
61.1(b);



14 –  PONTUAÇÃO:
14.1 Será aplicado o Sistema Linear como disposto na regra A4 (RRV-WS).
14.2 Realizadas 4 ou mais regatas, a pontuação de um barco na série será a soma do seu

total de pontos, excluindo-se o pior resultado.
14.3  A etapa será validada com a relação de duas regatas.

15 –  CÁLCULO DO TEMPO CORRIGIDO:
15.1 CLASSE ORC: todas as regatas de percurso serão calculadas pelo TOT All purpose.
12.2  Regatas barla sota será calculado pelo percurso construído -  CPS  constructed curse.
15.2 CLASSE BRA-RGS: Correção de tempo com Base no TMF-AA.
15.4 [NP] Os resultados e métodos de gerenciamento não são passíveis de protesto.

16 –  MEDIDAS DE SEGURANÇA:
16.1 Por razões de segurança, um barco que se retire da regata é obrigado, tão logo quando

possível, a avisar a CR por qualquer meio, preferencialmente via rádio (canal VHH 74 ou
Delta 21 canal 74. A falta deste comunicado acarretará em 10 minutos no tempo de
regata na pontuação da próxima regata corrida;

16.2 A Autoridade Organizadora, por solicitação da Capitania dos Portos, recomenda os
seguintes procedimentos de emergência no MAR:

16.3 Tomar TODAS as providências de PRIMEIROS SOCORROS;
16.4 Tomar TODAS as providências de Salvatagem no Mar;
16.5 Comunicar imediatamente à CR e/ou à Estação Rádio Costeira do ICS Delta 21, no

Canal de Regata, VHF 74 e relatar a sua condição e, se possível, as seguintes
informações:

a) Situação do tripulante machucado ou ferido / barco sinistrado,
b) Localização do barco e condições de navegabilidade,
c) Existência de embarcações próximas que, porventura, possam prestar socorro ou
prover atendimento de apoio;
d) Necessidade de remoção do tripulante, se necessário,
e) Necessidade de reboque, somente se necessário

16.6 O ICS terá a sua Estação Rádio Costeira Delta 21 de plantão, enquanto perdurarem as
regatas ou enquanto persistir eventual situação de socorro e poderá fazer ponte rádio
com as autoridades (Capitania dos Portos e/ou Corpo de Bombeiros), de forma a agilizar
socorro;

16.7 O Comandante do barco ou seu representante legal deve comunicar eventual ocorrência
à Capitania dos Portos, no menor prazo de tempo possível;

16.8 Todos os barcos devem cumprir com todas as exigências legais de segurança, portar
todos os equipamentos de segurança no Mar durante todas as Regatas, conforme
estipulado pela Marinha do Brasil, e também pelas Instruções de Regata.



17 –   TRIPULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TRIPULANTE OU EQUIPAMENTO
17.1 Para todas as classes, será permitida a inclusão de até um (1) tripulante mirim por barco

(um(a) jovem, que tenha até 16 anos (inclusive) em 24 de junho 2022). A comprovação
destas condições poderá ser solicitada pela CR a qualquer tempo– É indispensável a
autorização por escrito do pai ou responsável legal pelo tripulante mirim, para que sua
inscrição seja aceita. Este tripulante é isento de taxa de inscrição

17.2 Em qualquer caso o número total de tripulantes, incluindo o tripulante mirim não poderá
exceder o limite especificado pela Autoridade Marítima – Marinha do Brasil;

17.3 É obrigatória a inscrição prévia de TODOS os tripulantes, inclusive o tripulante mirim, e
informar os nomes de todos na secretaria;
17.4 É vedada a substituição de tripulante sem a autorização por escrito da CR;
17.5 A premiação será atribuída sempre de acordo com o número de tripulantes inscritos pelo

barco participante, inclusive o tripulante mirim;
17.6 É vedada a substituição de equipamento(s), sem autorização da CR ou Comissão de

Medição. Solicitações de substituição de equipamento deverão ser encaminhadas à CR
ou Comissão de Medição na primeira oportunidade razoável;

18 –   MEDIÇÃO E INSPEÇÃO
18.1 Os comandantes/proprietários/representantes de barcos competindo sob as regras de

rating, ORC e BRA RGS, poderão ser convocados para inspeções de conferência das
informações de seus respectivos certificados de medição e/ou equipamento de
segurança, desde a efetivação de sua inscrição até o encerramento do prazo para
apresentação de protestos, no último dia de regatas, a critério da Comissão
Organizadora;

18.2 Um barco, antes de ter partido ou após ter chegado, quando abordado por uma
embarcação da CR, deverá permitir o embarque dos inspetores da CR ou da Comissão
Técnica;

18.3 Não haverá conferência de pesagem de tripulações competindo sob a regra ORC,
ficando o número máximo de tripulantes restrito ao especificado no Certificado de
Medição, que poderá ser conferido a ao longo de todo o campeonato, desde a efetivação
de sua inscrição até o encerramento do prazo para apresentação de protestos, no último
dia de regatas, a critério da Comissão Organizadora. O tripulante Mirim não deve ser
incluído nesta contagem;

18.4 Os comandantes/proprietários/representantes de barcos e tripulações competindo sob
ambas as regras, ORC e BRA RGS, que se recusarem a estas verificações, apontadas
nos itens anteriores, retirando-se por livre arbítrio das regatas disputadas naquele dia,
serão desclassificados e não poderão ter os pontos obtidos, nestas regatas, descartados
(DNE - RRV WS 90.3 (b) e ABVO NT 2016-01).

19 – COMUNICAÇÃO POR RÁDIO
19.1 Um barco não poderá fazer transmissões nem receber comunicações especiais por rádio

que não estejam disponíveis para todos os barcos. Esta restrição também se aplica a
telefones móveis, e Internet.



20 –   ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
20.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão

de Competir. A Autorizada Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por
danos materiais, físicos ou morte, relacionados diretamente com a série de regatas, seus
antecedentes, durante ou depois de completada;

20.2 A Autoridade Organizadora recomenda ao responsável (proprietário e/ou preposto e/ou
comandante) pelo barco inscrito a contratação de Apólice de Seguro de
Responsabilidade Civil e em favor de terceiros no valor R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais);

20.3 Os responsáveis (proprietário e/ou preposto e/ou comandante) pelo barco inscrito deverá
assinar Termo de Responsabilidade, anexo a esta Instrução de Regata, no momento da
confirmação de sua inscrição.

20 – HORÁRIO: Início dos procedimentos às 12h para todos os dias.

21 – PREMIAÇÃO: Haverá premiação para os três primeiros colocados nas classes ORC e
BRA-RGS, para regata de aniversário de 75 anos do ICS, para as demais regatas a
premiação será após o encerramento do Campeonato Paulista.

22 – RESPONSABILIDADES: Os competidores que participarem deste Campeonato
Paulista 2º Etapa Santos, o farão por seu próprio risco e sob sua única responsabilidade; fica
valendo a REGRA 4 da WS.

21 – DECISÃO DE COMPETIR: O ICS e/ou a Comissão Técnica e/ou a Comissão de
Regatas e/ou os Patrocinadores e/ou os Apoiadores, não se responsabilizam por quaisquer
danos materiais, físicos ou mesmo de morte, relacionados diretamente a este Evento/Etapa
esportiva, suas atividades antecedentes, assim como durante o Evento/Etapa, no ICS e fora
dele, ou após ser completado.

23 – DIREITOS DE MÍDIA E DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO: Os direitos de mídia e de
divulgação deste Evento/Etapa, ou ao nome que este Evento possa vir a ter, das imagens
fotográficas e/ou filmadas e/ou registradas por outra forma, são exclusivos e irrestritos do ICS
e de sua Organização, que podem determinar a quem sub-rogá-los ou repassá-los, para
qualquer uma das mídias disponíveis, tanto para fins editoriais ou de divulgação comercial.
Neste sentido, os nomes dos competidores e/ou de seus dados, materiais biográficos e de
divulgação estarão desde já disponibilizados sem restrições ao ICS e/ou à sua Organização.

24 – DISPOSIÇÕES FINAIS: Estarão em vigor as disposições do Regulamento do
Campeonato Paulista de Oceano de 2022 - FEVESP, as dúvidas, as eventuais omissões e os
questionamentos serão dirimidos pela Organização. Não está prevista a divulgação de
instruções de regatas, havendo necessidade a Comissão Organizadora divulgará avisos
complementares.

DEMAIS INFORMAÇÕES:
Secretaria Náutica Com Beth Menezes

E-mail nautica@icsantos.com.br ou por telefone (13) 3348-4112
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CONFIRA OS MAPAS ABAIXO:



REGATA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS ICS
TROFÉU E MEDALHA




