
 

 

 

REGATA PORTÕES ABERTOS 

Classe: 
MARBLEHEAD 
 
Local: 
Clube de Modelismo Asas do Vale 
 
Data: 
2 de novembro de 2019 

Organização e Coordenação e Apoio:  
Clube de Modelismo Asas do Vale 
   
 
 

Supervisão: 
ABVRC – Associação Brasileira de Veleiros RC 
ABCM - Associação Brasileira da Classe Marblehead 
 
 
Programação: 
Esta regata será disputada em um único dia: 
 
Sábado, 02 de novembro  
 9h30 - Reunião de Comandantes, Apresentação da Comissão de Regatas e 
esclarecimentos das Instruções de Regata, percursos, etc. 
 10h00 - Início do procedimento de partida para a primeira bateria. 
 12h00 - Almoço 
 13h30 - Reinício das regatas. 
 17h30 - Limite para o inicio do procedimento de partida para a última  bateria. 
 18h00 - Cerimônia de Premiação. 



 

 

 
REGULAMENTO 
 
Regras 
O Evento será disputado e regido pelas Regras de Regatas à Vela, a saber: 
a) World Sailing / IRSA (Radio Sailing Division) 2017-2020 (Apêndice E) 
b) Regras da Classe Marblehead 
c) A Instrução de Regata 
d) HMS 2016 
 
Barco 
Poderão participar deste evento os barcos que estejam de acordo com as regras da Classe 
Marblehead. 
 
Sistema de Pontuação 
Será utilizado o Sistema de Pontuação Linear do Apêndice “A"das Regras de Regata da Word 
Sailing / IRSA 2017-2020 
 
Critério de Descartes 
Após 4 regatas - 1 descarte 
Após 8 regatas - 2 descartes 
Após 16 regatas - 3 descartes 
Após 24 regatas - 4 descartes 
E assim sucessivamente a cada 8 regatas se fará mais 1 descarte. 
 
Limite de tempo das baterias 
O tempo limite para cada bateria é de 20 minutos para o primeiro colocado. 
Caso nenhum barco consiga concluir o percurso dentro deste prazo, a bateria será anulada. 
Em cada bateria, após a chegada do primeiro barco, será dado o prazo de quatro minutos 
para os demais completem o percurso. Os barcos que não conseguirem concluí-la neste 
prazo serão considerados como DNF. 
 
ELEGIBILIDADE 
 
Velejador 
Os requisitos de elegibilidade para os velejadores são os seguintes: 
Ser velejador inscrito em um Clube ou Associação filiada à ABVRC, estar em dia com a 
ABCM, com a ABVRC e ter pago a inscrição co campeonato. 
 
INSTRUÇÕES DE REGATA 
As Instruções de Regata estarão disponíveis na Reunião de Comandantes. 
 
 



 

 

 
ALTERAÇÃO NAS INSTRUÇÕES DE REGATA 
Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada antes do início de uma série de 
baterias e com antecedência suficiente. 
 
FREQUÊNCIAS 
Os barcos equipados com rádios digitais que operam na faixa de 2.4 GHz estão dispensados 
de apresentar frequências alternativas. 
Em obediência as leis brasileiras o uso de rádio que opera na faixa de 72 MHz está 
terminantemente proibida. 
 
INSCRIÇÕES 
As Inscrições serão feitas exclusivamente através do site : 
http://www.velarc.net/2019_regata_portaoaberto 
 
TAXA DE INSCRIÇÃO 
A taxa de inscrição lhe dará direito a: 
- Participação no evento 

 
Valor   R$ 40,00   ( Quareta Reais)   Deverão ser pagos no local de ato da inscrição. 
 
 
PREMIAÇÃO 
Serão premiados os três primeiros colocados. 
 
 
Comissão Organizadora 
Flotilha CMAV 
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