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CAMPEONATO DE 

PORTUGAL DE CRUZEIROS 
ORC CLUB 2017 

INSTRUÇÕES DE REGATA 

 
ORGANIZAÇÃO 
A Federação Portuguesa de Vela em coorganização com o Clube de Vela 

de Lagos, com o apoio Marina de Lagos, Fidelidade e TransAct®LAT e 

com a colaboração da Associação Regional de Vela do Sul, estabelece 
estas Instruções de Regata (IR) para o Campeonato de Portugal de 
Cruzeiros ORC Club, que se disputará de 30 de Junho a 2 de Julho de 
2017, em Lagos, no Campo de Regatas da Baía de Lagos. 
 
1. REGRAS 
1.1. A Prova será disputada de acordo com as “regras” tal como definidas nas 
Regras de Regata à Vela, IMS RULE e ORC Ratings System Rules; 
1.2. O Offshore Special Regulations da WS (World Sailing) Cat.4 será 
aplicado; 
1.3. Quando em conflito, as Instruções de Regata (IdR) prevalecem sobre o 
Anúncio de Regata (AdR) – isto altera a RRV 63.7. 
 
2. IDENTIFICAÇÃO ADICIONAL E PUBLICIDADE 
Ao abrigo do Regulamento 20 da ISAF poderá ser exigido a todos os barcos 
a colocação de autocolantes fornecidos pela Organização. 
 
3. AVISO AOS CONCORRENTES 
3.1. Os Avisos aos Concorrentes serão afixados no Quadro de Avisos, 
situado na Secretaria do Clube de Vela de Lagos; 
3.2. Quando for colocado um Aviso, a Bandeira “L” será exposta em terra 
sobre o numeral correspondente ao número de Aviso.  
 
4. ALTERAÇÕES ÀS INSTRUÇÕES DE REGATA 
4.1. Qualquer alteração às Instruções de Regata será afixada, pelo menos, 
duas horas antes da primeira regata do dia em que essa alteração entra em 
vigor;  
4.2. Qualquer alteração ao Programa de Regatas, será afixada até ao final do 
Tempo Limite para Protestar do dia anterior em que essa alteração entra em 
vigor. 
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5. SINAIS FEITOS EM TERRA 
5.1. Os sinais feitos em terra, serão expostos no Mastro de Sinais localizado 
junto à Secretaria do Clube de Vela de Lagos; 
5.2. Quando a Bandeira “SR” é exposta em terra, tal significa: “As regatas 
não iniciadas são diferidas. O Sinal de Advertência não será efectuado antes 
de 60 minutos após este sinal ser recolhido – isto altera Sinais de Regata; 
5.3. No último dia de regatas, se for exposta a Bandeira “N” em terra, tal 
significa que não se realizarão mais regatas – isto altera Sinais de Regata. 
 
6. PROGRAMA  
6.1. Confirmação de Inscrições 
Das 10:00 às 14:00 do dia 30 de Junho; 
6.2. PROGRAMA 
Regatas: 
 

Data Hora Evento 

30/06 

 

16:00 

 

 

Sinal Advertência da Regata Costeira (A, B e C) 

 

01/07 12:00 Sinal Advertência da 1ª Largada do Dia 

02/07 12:00 Sinal Advertência da 1ª Largada do Dia 

 
A Autoridade Organizadora ou a CR reserva-se no direito de modificar o 
Programa acima definido, de acordo com as condições meteorológicas ou 
outras razões que se mostrem imperativas; 
6.3. Número de Regatas: O número máximo de regata será de 5, sendo 4 do 
tipo Barlavento/Sotavento e uma Costeira. Se até às 17 horas não houver 
condições para a largada da Regata Costeira a mesma poderá ser 
substituída por uma regata Barlavento/Sotavento a realizar no mesmo 
dia; 
6.4. No Domingo, dia 02 de Julho, nenhum Sinal de Advertência será 
exposto após as 16:30; 
6.5. Haverá um “briefing” diário com os Skippers 1:30 antes da hora prevista 
para o 1º Sinal de Largada de cada dia, no edifício da receção da Marina de 
Lagos. 
 
7. BANDEIRAS DE CLASSE 
A Bandeira da Classe A será a Bandeira “R” do CIS 
A Bandeira da Classe B será a Bandeira “O” do CIS 
A Bandeira da Classe C será a Bandeira “Q” do CIS 
 
8. CAMPOS DE REGATA / ÁREAS DE REGATA 
Os Percursos serão estabelecidos nos Campos de Regata indicados no  

Anexo C destas Instruções de Regata. 
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9. PERCURSOS 
9.1. Os Diagramas dos Anexos A e B destas Instruções de Regata, mostram 
o desenvolvimento dos Percursos, incluindo a ordem pela qual as Balizas têm 
de ser rondadas e o lado por que devem ser deixadas;  
9.2. Os Percursos poderão ser encurtados. No entanto, os Percursos de 
Barlavento/Sotavento apenas serão encurtados, desde que se completem 
pelo menos 4 pernas (perna de desmarque incluída); 
9.3. Na Regata Costeira, a CR poderá colocar uma Baliza (Cilíndrica 
Amarela) se necessário, para obter uma Largada para Barlavento. Se tal 
acontecer, esta será colocada a aproximadamente 0,5 milha náutica da Linha 
de Largada. A CR sinalizará antes do Sinal de Advertência, com uma 
Bandeira Vermelha que indica que a Baliza de Barlavento deverá ser 
rondada por Bombordo (sentido anti-horário) ou com uma Bandeira Verde, 
caso a Baliza deva ser rondada por Estibordo (sentido horário). 
 
10. BALIZAS 
Percursos BB/SV  
Percurso – Cilíndrica Amarela  
Largada e Chegada – Esférica Vermelha  
Alternativa – Esférica Rosa 
 
Percurso Costeiro 
Largada e Chegada – Esférica Vermelha 
Rondagem – Ver anexo B 
 
11. LARGADA 
11.1. A Linha de Largada será definida e limitada por um Mastro com uma 
Bandeira com a Inscrição CR no barco da Comissão de Regatas e pela 
Baliza de Largada. A Baliza de Largada poderá ser substituída por um Barco 
Visor com um Mastro e com uma Bandeira, com a Inscrição CR que delimita 
a Linha de Largada; 
11.2. A Comissão de Regatas indicará o Percurso a efectuar, o rumo e a 
distância para a Baliza 1, sempre antes ou com o Sinal de Advertência sem 
Sinal Sonoro, da seguinte forma: 
a) Por VHF canal 69, antes do Sinal de Advertência; 
b) Quadro na popa do Barco de Sinais, mostrando o rumo para a Baliza 1 
c) Numeral 2 - Percurso BV/SV com duas voltas 
d) Numeral 3 - Percurso BV/SV com três voltas; 
11.3. Um barco que largar mais do que 4 minutos após o seu Sinal de 
Largada, terá a pontuação DNS; 
11.4. Após sinalizar uma Chamada Individual, a Comissão de Regatas 
poderá anunciar os números de vela ou os nomes dos barcos que não 
largaram e foram identificados como OCS, pelo canal de VHF 69. A falha ou 
demora no anúncio não será motivo para Pedido de Reparação - isto altera a 
RRV 62.1(a).  
 
12. ALTERAÇÃO DA PRÓXIMA PERNA DO PERCURSO 
Para alterar a próxima perna do Percurso, a Comissão de Regatas deslocará 
a Baliza ou a Linha de Chegada. 
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13. CHEGADA 
A Linha de Chegada será definida e limitada por um Mastro com uma 
Bandeira Azul no barco da Comissão de Regatas e a Baliza de Chegada. Na 
Regata Costeira, o Mastro com a Bandeira Azul estará colocado em terra 
junto ao Farol Vermelho (Bombordo) da entrada da Barra de Lagos e a Baliza 
de Chegada a Oeste, aproximadamente a 250 metros. 
 
14. SISTEMA DE PENALIZAÇÕES 
A RRV 44.1 é alterada de modo a que a penalização alternativa para uma 
regra da Parte 2, seja uma rotação de uma volta, incluindo uma viragem por 
davante e uma viragem em roda. 
 
15. TEMPO LIMITE 
O Tempo Limite de cada barco é calculado de acordo com a seguinte 
fórmula: GPH * 2 * Distância; aos barcos que tendo largado e não chegarem 
dentro do seu Tempo Limite e que não sejam desclassificados, não se 
retirem depois de chegar ou aos quais não seja concedida reparação, será 
atribuída a pontuação DNF – isto altera as RRV 35 e A4.  
 
16.  PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO 
16.1. Um barco que pretenda protestar, avisará o barco de chegada da 
Comissão de Regatas imediatamente após ter cruzado a Linha de Chegada, 
informando o número de vela do barco protestado. Se o barco protestante 
não efetuar a sua chegada, informará um barco da Comissão de Regatas 
sobre o protesto, se possível, ou o Secretariado da Prova imediatamente 
após chegar a terra; 
16.2. Os protestos e os pedidos de reparação serão redigidos em impresso 
próprio, disponível no Secretariado da Prova e aí entregues dentro do tempo 
limite para protestar;  
16.3. O Tempo Limite para protestar será de 45 minutos após o último barco 
ter chegado na última regata do dia. Tal indicação será afixada no Quadro de 
Avisos;  
16.4. Os protestos apresentados pela Comissão de Regatas ou pela 
Comissão de Protestos serão afixados no Quadro de Avisos para informar os 
barcos, até ao final do tempo limite para protestar – isto altera a RRV 61.1(b); 
16.5. Aproximadamente até 15 minutos após terminar o Tempo Limite para 
Protestar, será afixada no Quadro de Avisos a Convocatória com hora de 
início das Audiências em que os concorrentes sejam partes ou testemunhas. 
As Audiências serão efectuadas na Sala da Comissão de Protestos. 
16.6. As infracções às Instruções 1.2, 2, 18, 19, 20, 23 e 24, não constituirão 
fundamento para protesto por um barco – isto altera a RRV 60.1(a). As 
penalizações para estas infrações, quando protestadas pela Comissão de 
Regatas ou pela Comissão de Protestos poderão ser menos graves do que a 
desclassificação, se a Comissão de Protestos assim o decidir – isto altera a 
RRV 64.1. 
16.8. Só serão aceites protestos de barcos sobre Medições e Certificados por 
um período de duas horas, após a publicação das Listagens de Inscritos e 
respectivos Ratings – isto altera a RRV 61.3.  
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17. PONTUAÇÃO 
17.1. Terão que ser completadas 2 regatas para validar a Prova. Todas as 
Regatas contarão para a Classificação final, não havendo descartes; 
17.2. Para solicitar a correção de um alegado erro nas Classificações 
Provisórias, os Concorrentes deverão preencher o documento existente para 
o efeito no Secretariado da Prova;  
17.3. A sigla a utilizar para a pontuação atribuída a uma Penalização 
Discricionária Imposta ao abrigo da Instrução 16.6, será DPI; 
17.4. As Classificações das regatas Barlavento/Sotavento, serão 
estabelecidas de acordo com o sistema “Time-on-Time”. A regata Costeira 
será classificada de acordo com o sistema “Time–on-Distance”; 
17.5. O comprimento de Percurso e o rumo das Balizas em relação ao vento, 
serão decididas pela Comissão de Regatas e não serão sujeitas a Pedidos 
de Reparação – isto altera a RRV 60.1.b. 
 
18. REGULAMENTOS DE SEGURANÇA 
18.1. Durante as Regatas, o responsável pela Segurança é o Presidente da 
Comissão de Regatas e a ele devem reportar todas as embarcações que 
circulem dentro ou em redor do Campo de Regata. Ao Presidente da CR é 
conferida suficiente autoridade para dirigir todas as operações de segurança;  
18.2. Os barcos concorrentes que não saiam para a regata, devem informar 
logo que possível o Secretariado da Prova. Os barcos que se retirem de uma 
regata por qualquer razão, devem informar logo que possível a CR. A 
penalização por infração a esta instrução será uma Desclassificação não 
Descartável (DNE) sem Audiência - isto altera a RRV 63.1. 
 
19. SUBSTITUIÇÃO DE TRIPULAÇÃO OU EQUIPAMENTO 
19.1. A substituição de Tripulantes não será permitida, sem a aprovação 
prévia por escrito, da Comissão de Protestos; 
19.2. A substituição de equipamento danificado ou perdido não será 
permitida, a menos que tenha sido aprovada pela Comissão de Regatas. Os 
Pedidos de Substituição serão apresentados à Comissão na primeira 
oportunidade razoável.  
 
20. VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MEDIÇÕES 
20.1. Um barco ou equipamento pode ser inspecionado a qualquer momento, 
para verificação do cumprimento das Regras;  
20.2. Na água, um barco pode receber instruções do Medidor da Comissão 
de Regatas para se dirigir imediatamente a uma área designada para a 
inspeção.  
 
21. BARCOS OFICIAIS 
Os barcos oficiais serão identificados do seguinte modo:  
 

Função Bandeira 

Comissão de Regatas  “CR”  

Comissão de Protestos  “J” 

Medições   “M” 

Imprensa  “P”  
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22. BARCOS DE APOIO 
22.1. As amarrações dos barcos de apoio serão da exclusiva 
responsabilidade de cada barco; 
22.2. Os chefes de equipa, treinadores e outro pessoal de apoio devem 
permanecer fora da área de regata, desde o momento do Sinal de 
Preparação da primeira Classe a largar, até que todos os barcos tenham 
chegado ou que a comissão de regatas assinale um diferimento, uma 
chamada geral ou a anulação da regata; 
 
23. RÁDIO COMUNICAÇÕES 
23.1. A comissão de regatas poderá utilizar o canal de VHF 69 para dar 
informações. A CR poderá anunciar qualquer sinal de regata através do canal 
de VHF 69. A falha ou demora no anúncio não será motivo para pedido de 
reparação - isto altera a RRV 62.1(a); 
23.2. Um barco em regata não poderá efetuar ou receber comunicações de 
rádio, exceto as que podem ser feitas pela comissão de regatas para todos 
os barcos concorrentes. Esta restrição também se aplica aos telemóveis.  
 
24. OUTRAS RESTRIÇÕES 
A partir das 12:00 do dia 30 de Junho de 2017, os barcos concorrentes não 
poderão ser retirados da água, mesmo que parcialmente, exceto em caso de 
reparações, quando aprovado pela Comissão de Regatas. Já fora de água, 
para este efeito, a limpeza ou o polimento do casco abaixo da linha de água 
não é permitida. O equipamento da embarcação não poderá ser removido 
durante a prova, exceto se tal for autorizado pela CR ou pelo Medidor. 
 
25. CÓDIGO DE CONDUTA 
Os concorrentes, chefes de equipa, treinadores e outro pessoal de apoio 
deverão cumprir com os princípios da lealdade e desportivismo e com 
qualquer solicitação razoável, por parte de qualquer membro da Comissão 
Organizadora, de Regatas ou de Protestos. 
 
26. CÓDIGO DE ÉTICA 
Os participantes na Prova, seus acompanhantes, treinadores, chefes de 
equipa, dirigentes desportivos, árbitros e todos os envolvidos na Prova, 
deverão cumprir e fazer cumprir os princípios definidos no Código de Ética, 
publicados pela Federação Portuguesa de Vela 
 
27. PRÉMIOS 
Serão atribuídos Prémios aos 3 Primeiros Classificados. 
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Anexo A 
 

Regata BV/SV – 1 e 2 de julho de 2017 
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Largada e Chegada 

Largada – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – Chegada 
Rondagem por Bombordo 
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Anexo B 
 

Regata Costeira – 30 de Junho de 2017 
 

  
 

 

 
 

Percurso: 
 

Largada com Desmarque – Rondar 8 Bóias – Chegada 
Distância Aproximada de 18 Milhas 

 
As 8 Bóias deverão ser rondadas por Estibordo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zona de 
Largada 
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Anexo C 
 

Área de Regata BV/SV – 1 e 2 de Julho de 2017 
 
 
 

 

 

 

Área de 
Regata 


