II Club Race Vela Ligeira 2018
INSTRUÇÕES DE REGATA
ORGANIZAÇÃO
O CLUBE NAVAL DE CASCAIS estabelece as Instruções de Regata para
a "II Club Race Vela Ligeira 2018", aberta a barcos das classes de vela
ligeira que será disputada no dia 21 de Abril, no campo de regatas de
Cascais.
1. REGRAS
A Prova será disputada de acordo com as RRV da WS e estas
Instruções de Regata sendo que em caso de conflito, estas
prevalecem em relação a todas as outras regras e regulamentos.
2. RESPONSABILIDADE
A Entidade Organizadora, seus colaboradores e qualquer outra
entidade envolvida na organização das regatas desta Prova declina
qualquer responsabilidade por prejuízo, dano, perda ou reclamação,
tanto pessoal como material, provocado ou sofrido pelos
participantes antes, durante ou depois da Prova. Os concorrentes
competem exclusivamente por seu inteiro risco e responsabilidade.
(Parte I das RRV).
3. INSCRIÇÕES
Os concorrentes deverão confirmar a sua inscrição no Secretariado da
Prova até às 11:00 horas do dia da regata.
4. AVISOS AOS CONCORRENTES
Os avisos aos concorrentes serão afixados no quadro de aviso situado
junto do Secretariado da Prova. Todos os concorrentes devem
verificar se há avisos ou alterações às IR antes de irem para o mar e
logo que cheguem a terra.
5. ALTERAÇÕES ÀS INSTRUÇÕES DE REGATA
Qualquer alteração às Instruções de Regata será afixada no quadro de
avisos, situado junto á Secretaria do Clube.
6. SINAIS FEITOS EM TERRA
Os sinais feitos em terra serão expostos no mastro de sinais localizado
no cais sul do Clube Naval de Cascais, sinalizado com uma bandeira
do Clube.

11. LARGADA
11.1. A linha da largada será definida e limitada por um mastro com
uma bandeira branca com a sigla RC no barco da Comissão de Regatas
e uma baliza insuflável de cor amarela.
11.2. Um barco não largará mais tarde do que 4 minutos após o seu
sinal de largada.
12. ALTERAÇÃO DO PERCURSO APÓS A LARGADA
Numa eventual alteração de percurso, a baliza original será deslocada
para a nova posição sem qualquer sinal.
13. CHEGADA
A linha de chegada será definida e limitada por um mastro com uma
bandeira de cor azul no barco da Comissão de Regatas e a baliza de
chegada.
14. TEMPO LIMITE
14.1. O tempo limite para o primeiro barco chegar será de 90
minutos.
14.2. Aos barcos que, tendo largado, não chegarem até 15 Minutos,
após a chegada do primeiro barco, será atribuída a classificação DNF
(altera a RRV 35).
15. PROTESTOS E INQUIRIÇÕES
Serão utilizados os procedimentos Regulamentares tanto no mar
como em terra sendo o tempo limite para protestar de 60 minutos
após a chegada do último barco dessa classe na última regata do dia.
16. PONTUAÇÃO
Será utilizado o sistema de pontuação baixa em cada uma das classes
em que participe um número mínimo de 3 barcos.
Caso não exista um número suficiente de barcos para correr em
classe, todos os barcos largarão juntos e será efectuada uma
classificação em tempo corrigido, utilizando os ratings da RYA
Portsmouth_Numbers.

APÊNDICE 1 – PERCURSOS
Classes SB20, Dragão, Moth: Largada – 1B – 2 – 1B – 2 – Chegada
Restantes Classes: Largada – 1A – 2 – 1A – 2 – Chegada

7. PROGRAMA DAS REGATAS
7.1. O Programa das Regatas será o seguinte:
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Está prevista a realização de 3 regatas para cada classe.
7.2. Quando à chegada o barco da C.R. mostrar a bandeira "L" do CIS,
significa que se irá realizar outra regata.
8. BANDEIRAS DE CLASSE
Serão utilizadas as bandeiras de cada classe, excepto para a Classe
Dragão que será a Bandeira “D” do CIS.
9. PERCURSO
O diagrama descrito no Apêndice 1 destas Instruções de Regata indica
o desenvolvimento dos percursos.
Balizas 1 e 2: Cónicas Vermelhas
Baliza de largada: Cilíndrica Amarela
Baliza de Chegada: Laranja com mastro e bandeira laranja

10. BALIZAS - Ver Apêndice 1
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