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INSTRUÇÕES DE REGATA
TORNEIO DESAFIO DELTA 26 - 2016
COMISSÃO DE HONRA
Edison Garcia – Comodoro do ICB
Maurício Albuquerque – Presidente da FNB
Flávio Pimentel – Diretor de Esportes Náuticos do ICB
COMISSÃO ORGANIZADORA
Iate Clube de Brasília - ICB
Classe DELTA 26
COMISSÃO DE REGATA
Marcelo da Silva
COMISSÃO DE PROTESTO
A ser designada pela organização do evento
1. Programação
Data
19/11
19/11
19/11
19/11
20/11
20/11

Horário
Das 9:00 às 13:30h
12:00 h
14:30 h
17:30 h
9:30 h
Após
Após as regatas

Local
ICB – Secretaria Náutica
Espaço Gourmet Náutica
ICB – raia norte
Espaço Gourmet Náutica
ICB
Ermida ou Sucuri
Espaço Gourmet Náutica

Evento
Inscrições
Reunião de timoneiros
Largada das Regatas
Confraternização
Largada da Regata
Largada da Regata
Premiação

2. Regras
As regatas do Torneio Desafio Delta 26 / 2016 serão disputadas sob as regras da ISAF e da
Flotilha, exceto quando alteradas por avisos ou instruções especiais.
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3. Clube sede
Iate Clube de Brasília
4. Inscrições
As inscrições deverão ser feitas na Secretaria Náutica do Iate Clube de Brasília, até 13:30 horas
do dia 19/11/2016, em formulário próprio. Podem ser inscritos até seis velejadores por barco,
incluindo um timoneiro. É permitida a substituição do timoneiro por um dos proeiros, a ser
escolhido entre os relacionados no ato da inscrição, desde que esta substituição seja
comunicada por escrito à Comissão de Regatas, antes do início da regata. Fica permitida a
substituição de tripulantes não timoneiros que, por motivo de força maior, porventura
desfalquem as tripulações inscritas, desde que tal substituição seja igualmente comunicada por
escrito à Comissão de Regatas, antes do início da regata.
A ficha de inscrição e a IR estarão disponíveis na referida secretaria, no site
www.iateclubedebrasília.com.br/nautica, e no site da FNB.
Os barcos que não estiverem em dia com a anuidade da classe (2016) deverão entregar, na
citada Secretaria Náutica, juntamente com sua ficha de inscrição, um cheque nominal no valor
R$ 100,00. O cheque nominal deverá ser em favor do capitão da Flotilha da Classe Delta 26,
cujo nome constará do recibo do cheque.
Os barcos não inscritos não poderão participar das regatas.
No ato da inscrição cada barco deverá escolher qual é a categoria pela qual competirá no
torneio: OURO, PRATA ou BRONZE. A Secretaria Náutica fornecerá ao veleiro uma fita na
cor correspondente à categoria escolhida; a fita deverá ser fixada no estai de popa.
OURO – fita AZUL
PRATA – fita BRANCA
BRONZE – fita AMARELA
Os barcos da categoria BRONZE farão percursos menores, não sendo permitido o uso do balão;
poderão competir com qualquer número de tripulantes, inclusive em solitário.
5. Raias e percursos
No sábado 19/11/2016 estão previstas duas regatas e, no domingo 20/11/2016, outras duas.
2.1. Cada uma das duas regatas do sábado será disputada na raia norte, em percursos barlasota. Os veleiros das categorias ouro e prata cumprirão seis pernas e os veleiros da categoria
bronze, apenas duas pernas. Vide diagrama no anexo A.
2.2.1. A primeira regata de domingo terá largada em frente ao Iate Clube de Brasília e
chegada nas proximidades da Ermida D. Bosco (ou da Enseada da Sucuri, dependendo da
intensidade do vento). Após a largada, os barcos das categorias ouro e prata montarão uma
boia próxima à Casa da Dinda, e os barcos da categoria bronze seguirão diretamente para
a linha de chegada. Vide anexo B.
2.2.2. A segunda regata de domingo terá chegada em frente ao Iate Clube e largada na linha
de chegada da regata anterior. Após a partida, os barcos das categorias ouro e prata
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montarão uma boia próxima à Casa da Dinda, e os barcos da categoria bronze navegarão
diretamente para a linha de chegada. Vide anexo B.
O perímetro da área de segurança do Palácio da Alvorada, demarcado por boias, deverá ser
contornado pelo seu lado externo.
6. Aviso aos competidores
Os avisos serão afixados no Quadro Oficial de Avisos do Evento localizado no Espaço
Gourmet da Náutica do ICB. Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada pelo
menos 1 (uma) hora antes do sinal de atenção da primeira regata do dia. Excetuam-se alterações
no programa de regatas, que serão afixadas até as 19:00 h do dia anterior àquele em que terão
efeito.
7. Tripulação e equipamentos
Os barcos participantes devem possuir a bordo os equipamentos de segurança prescritos pela
Capitania dos Portos e pela Classe. As embarcações obedecerão a qualquer chamada da CR
para verificação de equipamentos obrigatórios. O não cumprimento desta regra implicará a
desclassificação do barco infrator.
8. Partida
As regatas terão os sinais de partida conforme descrito no diagrama a seguir. Os tempos devem
ser contados a partir do sinal visual; a falha de um sinal sonoro não deve ser considerada.

VISUAL (BANDEIRAS)

SONORA TEMPO
5 Minutos

4 Minutos
1 Minutos
0

Os barcos das três categorias, ouro, prata e bronze partem juntos, na mesma largada.
9. Chegada
Sempre que a CR hastear a bandeira DELTA
imediatamente em seguida.

na chegada, haverá outra regata

10. Sinais em terra
Quando o Galhardete RECON é içado em terra, o seu significado descrito na sinalização de
regatas é modificado de “1 minuto” para “não antes de 30 (trinta) minutos”.
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11. Alteração e encurtamento de percurso
A CR poderá alterar a posição das marcas de percurso durante a regata, sinalizando com a
bandeira "C" e sinais sonoros repetidos na marca que inicia a perna alterada do percurso, antes
que os iates que lideram tenham alcançado essa marca. Para substituir a marca cuja posição
será alterada, poderá ser usada uma nova marca ou embarcação com a bandeira “M”. A
reconfiguração do percurso devido a essa alteração poderá ser realizada sem outro aviso prévio
além do indicado acima.
12. Pontuação e critério de desempate
Será aplicado o Sistema Linear de Pontuação conforme o item A4 do apêndice A – Sistema de
Pontuação das regras da ISAF. Serão considerados os resultados de todas as regatas disputadas,
sem descarte.
Ocorrências DNC, DNS, OCS, DNF, RAF, OCS, BFD e DSQ receberão pontuação
correspondente ao número de barcos inscritos na série, mais 1 (um).
DNF: receberá pontuação equivalente ao número de barcos que chegaram na regata, mais 1
(um).
Em caso de empate entre dois ou mais barcos, o desempate será feito de acordo com o item A8
do Apêndice A das Regras da ISAF.
O Torneio Desafio Delta 26, edição 2016, terá no máximo quatro regatas, sendo validado com
o mínimo de uma regata.
13. Punições
Será aplicável a penalização com voltas de 720º, conforme regras da ISAF, por infrações a
regras da parte 2.
14. Responsabilidade
A decisão de participar ou não do evento será de exclusiva responsabilidade dos participantes.
A organização do Torneio ou qualquer outra pessoa ou entidade envolvida na organização não
se responsabiliza por qualquer lesão (inclusive morte), danos materiais ou pessoais ou perdas
ocorridas antes, durante ou depois do evento, sustentadas por competidores ou por quaisquer
pessoas relacionadas a um competidor.
15. Premiação
Serão premiados com o prêmio transitório FROTILHA DELTA 26 DF o 1º colocado em cada
categoria: ouro, prata e bronze.
16. INFORMAÇÕES
Secretaria Náutica do ICB: Telefone: (61) 3329-8747 – 3329-8747 – 3329-8749
Classe DELTA 26: Jacques Velloso (61) 99694 4480
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ANEXO A
Percursos do dia 19/11/2016 (sábado)
Categorias Ouro e Prata
Percurso barla-sota: 6 pernas (Largada – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – Chegada)
Categoria Bronze
Percurso barla-sota: 2 pernas ( Largada – 1 – Chegada)
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ANEXO B
Percursos do dia 20/11/2016 (domingo)
Localização das boias
Boia 1 – próxima à Casa da Dinda.
Boia 2 – próxima à Ermida D. Bosco ou ao Saco da Sucuri (a depender do vento)

IDA
Categorias Ouro e Prata. Percurso: Largada – Boia 1 por boreste – Chegada na boia 2
Categoria Bronze. Percurso: Largada – Chegada na boia 2
VOLTA
Categorias Ouro e Prata. Percurso: Largada – Boia 1 por bombordo – Chegada em frente ao
IATE
Categoria Bronze. Percurso: Largada – Chegada em frente ao IATE

