
Barcos
Sempre esteja atento/a a os outros barcos.•	

Os barcos seguem este trajeto em geral:•	

Barcos a Vela
Barcos a vela tem a preferência, portanto não fique •	
em seu caminho!

Barcos a vela podem não ver você.•	

Barcos a vela podem mover-se rapidamente.•	

Canoas de Corridas a Remo
As Canoas são extremamente rápidas!•	

Canoas não conseguem parar ou virar rapidamente.•	

Canoas não conseguem ver outros barcos.•	

Evite as canoas, movendo-se em direção à terra.•	

Lanchas de Corrida
Estas Lanchas movem-se com muita velocidade.•	

Lanchas geralmente ocupar o meio do rio, mas •	
podem acercar se da terra.

Canoas e Kayaks devem evitar o meio do rio, exceto •	
para cruzar o rio.

Barcos de Pato
Você vera muitos “duck boats” no rio.•	

Duck boats movem-se devagar, mas você devera sair •	
de seu caminho, e permitir sua passada.

Se eles quaquarejarem para você, quaquareje de •	
volta!

Tenha certeza de que você consiga ver os outros, 
e que os outros consigam ver você.

Fique atento
Sempre fique de olho nos outros barcos.•	

Olhe atrás de você, e faca atenção para os barcos •	
mais velozes.

Atravessando o Rio
Escolha uma área para atravessar que tenha uma •	
vista livre nas duas direções.

Espere ate as duas direções estiverem livres•	

Atravesse em linha reta ao outro lado.•	

Acesso limitado a Costa
Em muitas áreas, muros impossibilitam o alcance da •	
costa.

Ondas que refletem destas paredes tornam se •	
grades e mais confusos.

Olhe e estude nosso mapa grátis para localizar estas •	
áreas.

Evite estas áreas, ao menos que você esteja apto e •	
preparado para exercer um próprio salvamento.

Colete Salva Vidas Flutuam — Você Não!
Você devera usar o seu colete salva vidas a todas horas.
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Tenha certeza de que você consiga ver os outros, 
e que os outros consigam ver você.

Pontes
Não pare o fique parado perto das pontes.•	

Quando estiver passando embaixo das pontes, forme •	
uma única fila ate sair completamente de debaixo da 
ponte.

Pedale perto da costa embaixo de pontes.•	

Canais Estreitos
Quando estiver passando por um canal estreito, •	
fique em fila única o mais perto da direita possível.

Não pare ou fique parado no canal.•	

A represa do “Charles River”
A nova represa do “Charles River” esta localizada ao •	
leste do “Zakim Bridge” e separa o “Charles River” 
do “Boston Harbor”.

Clientes que ainda não assinaram o “Boston Harbor •	
Rental Release” não podem pedalar pela represas ate 
o “Boston Harbor”.

Fique longe a represa se não estiver atravessando a.•	
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Ondas
Não pedale ao lado da costa — pois as ondas são •	
maiores.

Fique baixo no barco. Sente-se ou ajoelhe-se.•	

Vire em direção as ondas.•	

Continue pedalando!•	

Vento
Tente pedalar em direção ao vento primeiro, pode •	
parecer mais difícil do que parece!

Em dias com muito vento, o rio pode estar bravo e •	
ter muitas ondas.

A velocidade do vento geralmente fica maior na •	
parte da tarde.

Se o rio estiver muito bravo, volte ao centro de •	
aluguel.

Prestes a colidar?
Use seus pedais na água para parar.•	

Altere seu trajeto para evitar o outro barco.•	

Se for pratico, dirija-se a costa.•	

Sinalize suas intenções ao condutor do outro barco. •	

Relâmpagos
Cheque a previsão do tempo antes de pedalar.•	

Vá a costa e assegure seu barco.•	

Encontre um abrigo.•	

Espere as condições melhorarem (não cobraremos •	
por esperar).

Avise-nos, se possível, no seguinte telefone:  •	
(413) 770-4621.

Se o seu barco virar
Fique com seu barco•	

Seu colete salva-vidas ira manter lo flutuando – mas •	
somente se você estiver usando-o.

Nade com o seu barco ate a costa mais próxima.•	

Considere tomar classes de pedalar conosco, onde •	
você praticara salvamentos e muito mais!

O Rio e Largo
Alguns pedalantes que virarem o barco no meio do •	
rio podem ser incapaz de nadar ate a costa.

Fique perto da costa e evite áreas onde você não •	
consiga ver a costa.
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