
 

 

 

43ª Regata Marcílio Dias  

09 de julho de 2022  

Capitania dos Portos da Bahia  

Salvador – Bahia– Brasil  

AVISO DE REGATA  

  

1. REGRAS:  

1.1 A Regata será disputada de acordo com as Regras de Regatas a Vela da World Sailing, edição 2021/2024.  

1.2 Regras das classes participantes.  

2. PROPAGANDA:  

A propaganda será restrita à Categoria C das Regras supracitadas.  

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:   

3.1 As inscrições poderão ser feitas através do Link:  

Oceano Monocasco, Multicasco: https://forms.gle/5tTmyEZbcUbZq3Nr5  

Classes monotipos: https://forms.gle/MsNrrwF3xtVWvdnQ9  

até as 18:59:00 hs do dia 08 de julho de 2022. No ato da inscrição, será obrigatório a informação do Clube 
e da Classe na qual o competidor disputará a Regata.  

Link para o Grupo de whatsapp, destinado para Informativos da Regata Brasil 200 Anos da Independência 

https://chat.whatsapp.com/FD0Bb6Efzs51LIDFtaSttc 

 

3.2 Classes elegíveis:  

a. Oceano Monocasco: Mini 6.50, HPE 25, Skipper 21, RGS Regata A, B e C, RGS Cruiser, VPRS e Aberta.  

b. Oceano Multicasco: Mocra A, Mocra B e Aberta.  

c. Monotipos: Optimist, Laser (4.7/Radial/Std), Snipe, Dingue, 420, HobieCat 16, 29er, Day Sailer, Super Cat 17 
e Windsurf. 

3.3 Para os veleiros de oceano será exigido certificado de medição atualizado para as classes VPRS, RGS e 

Mocra, que será consultado no site das devidas Classes! Aquele que não tiver um certificado válido será 

realocado a classe aberta. 

 

 

http://www.regatamarciliodias.com.bra/
https://forms.gle/5tTmyEZbcUbZq3Nr5
https://forms.gle/MsNrrwF3xtVWvdnQ9
https://chat.whatsapp.com/FD0Bb6Efzs51LIDFtaSttc


 

 

 

 

4. TAXAS:  

a. 01 (uma) cesta básica para monotipos e barcos ate 26 pés 

 

b. Acima de 26 pés 02 (duas) cestas básicas  
 
c. Cada Comandante deverá deixar a(as) cesta(s) básica(s) na secretaria do seu Clube devidamente 

identificada, ou na Capitania dos Portos da Bahia. 

  

5. PROGRAMA:  

  

Data  Hora  Descrição  Percurso  Local  

08/07/2022  18:59  Encerramento das inscrições    Links oficiais do evento  

09/07/2022  12:00  Largada para Vela de Oceano 1  Nas proximidades de Inema 

09/07/2022  13:00  Largada para Optimist  2  Capitania dos Portos da Bahia  

09/07/2022  13:15  Largada para demais Monotipos.  3 Capitania dos Portos da Bahia  

09/07/2022  A partir das 

16h 
Entrega de Prêmios    Capitania dos Portos da Bahia 

  

5.1  Vai ter translado para quem optar em ficar ancorado na CPBA. 

  

 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA  

As Instruções de Regata estarão disponíveis no Quadre de Avisos Virtual da competição: Grupo de Wattzapp: 
Informativo Marcílio Dias. 

  

7. LOCAL:  

7.1 Capitania dos Portos do Estado da Bahia.  

Endereço: Av. das Naus, S/N, Comércio, Salvador - BA. CEP: 40015-270  

7.2 Área de Regatas: Baía de Todos os Santos e suas adjacências.  

  

8. PERCURSOS  

8.1Percurso 1  

Largada entre uma embarcação da CR içada com uma bandeira laranja e uma bóia inflável amarela, nas 
proximidades de Inema; respeitando o canal de aratu; deixando a bóia de Liverpool (por Boreste); segue 
para bóia encarnada do Farol da Barra (por Bombordo); segue para bóia verde do Banco da Panela (por 

Boreste); segue para linha de chegada defronte a CPBA, formada por uma boia inflável vermelha e o mastro 
da Comissão de Regata  próximo ao Molhe Sul da Capitania dos Portos da Bahia. 

 

8.2  Percurso 2 (RGS C, RGS Cruiser e Brasilia 32) 

Largada entre uma embarcação da CR içada com uma bandeira laranja e uma bóia inflável amarela, nas 
proximidades de Inema; respeitando o canal de aratu; deixando a Boia 
Liverpool (a Boreste); Segue para Boia encarnada no banco da Panela 



 

 

(por Bombordo) Segue para linha de chegada defronte a CPBA, formada por uma boia inflável laranja e o 

mastro da Comissão de Regata localizado no Molhe Sul da Capitania dos Portos da Bahia. 

 

 

8.3 Percurso 3 

Largada entre mastro da CR próximo ao Molhe Sul da Capitania dos Portos da Bahia e uma bóia inflável 
vermelha, seguindo em direção a bóia verde do Banco da Panela deixando-a por BB (Bombordo), seguindo em 
direção a bóia inflável amarela nas proximidades do Yacht Clube da Bahia deixando-a por BB (Bombordo), e, 
por fim, seguem para a linha de chegada formada por uma boia inflável vermelha e o mastro da Comissão de 

Regata localizado próximo ao Molhe Sul da Capitania dos Portos da Bahia.  

  

8.4 Percurso 4 

Largada entre mastro da CR próximo ao Molhe Sul da Capitania dos Portos da Bahia e uma boia inflável 

vermelha, seguindo em direção a boia encarnada sul do Banco da Panela deixando-a por BB (Bombordo), 

seguindo em direção a boia inflável amarela nas proximidades do Yacht Clube da Bahia deixando-a por BB 
(Bombordo), e, por fim, seguem para a linha de chegada formada por uma boia inflável vermelha e o mastro 

da Comissão de Regata localizado próximo ao Molhe Sul da Capitania dos Portos da Bahia.  

 

9. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO  

9.1 Exceto em emergência, um barco não poderá fazer transmissões de voz ou dados enquanto estiver em 
regata, nem receber comunicações por voz ou dados não disponíveis para todos os barcos.  

9.2 O canal oficial de comunicação da regata será o 71 VHF.  

 

10. PRÊMIOS  

10.1 Serão premiados os três primeiros colocados de cada classe.  

10.2 Nas classes Optimist, Laser, Windsurf e Oceano serão premiados também as subcategorias que contem 
com, no mínimo, três participantes.  

10.3 Será premiado o Fita Azul entre os barcos de Oceano.  

  

11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

Os participantes participam da Regata por seu próprio risco. Considere a Regra 4 – Decisão de Competir. A 
Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte 
relacionados diretamente com a série de regatas e seus antecedentes, durante ou depois de completado o 
evento.  

  

 

  

 


