
                                                                                          

 
 

 
AVISO DE REGATA 

 
 

Campeonato Paulista 2017 da Classe Snipe 
 

De 02 a 045 de Novembro 
Yacht Club Santo Amaro  

Raia 2 da Represa de Guarapiranga - São Paulo – SP 
Raia 2 

 
 

Autoridades Organizadoras: 
Classe Snipe SP, 

Yacht Club Santo Amaro e  
Federação de Vela do Estado de São Paulo 

CBVela Confederação Brasileira de Vela 
 

 
Sede do Evento: 

 Yacht Club Santo Amaro 
Rua Edson Regis, 481 – Jardim Guarapiranga 

04770-050 – São Paulo - SP 
Telefones: (11) 5687.8847  

coordvela@ycsa.com.br 
 

 
1. REGRAS 
1.1. A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela da WSISAF – World 

SailingInternational Sailing Federation – 2017-2020. 
1.2. Não serão aplicadas as prescrições da CBVela – Confederação Brasileira de Vela. 
1.3. Em caso de conflito entre o Aviso e as Instruções, prevalecem as Instruções de Regata. Isto modifica a 

regra 63.7. 
 
2. PROPAGANDA 

Deverá estar em conformidade com o Regulamento 20 da WSISAF. 
 
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
 
3.1 São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Regulamento 19 da WSISAF, e 

devidamente inscritos e em dia com as anuidades da Classe Snipe SP e da SCIRA. 
3.2 As inscrições deverão ser feitas pelo site do YCSA seguindo o passo a passo abaixo: 

mailto:coordvela@ycsa.com.br


1 - Acesse: www.ycsa.com.br;  

2 – No link Vela clicar em “Inscrições p/ Regata”; 

3 – Clique em “Campeonato Paulista 2017 da Classe Snipe” escolha a categoria e inicie a inscrição. 

4 – Após completar a inscrição clique em confirmar inscrição e espere o aviso de concluído. 

3.3  Prazo: As inscrições deverão ser concluídas até às 12 horas do dia 02 (dois) de Novembro de 2017. 
 
4. TAXAS 
 Serão cobradas Taxas de acordo com o que segue: 
      Até dia 19/10 – R$150,00 por barco 
      Do dia 20/10 aAté 12h00 do dia 021/11 – R$2500,00 por barco. 
      No dia 02/11 – R$250,00 por barco 
 
5. PESAGEM DAS EMBARCAÇÕES  
 
5.1. Todos os barcos serão pesados com a balança da classe antes das regatas do primeiro dia. Após  primeira 

regata pPoderá ser feita nova pesagem por sorteio após as regatas. A embarcação que for pesada e 
cujo resultado estiver abaixo do mínimo estabelecido pela SCIRA (172,8kg) será desclassificada doas 
regatas concluídas até o momento da pesagem campeonato. Não serão permitidos lastros colados com 
fita adesiva ou amarrados. Estes deverão estar fixados com cola, evidenciando seu caráter permanente. 
A balança estará à disposição dos velejadores para pesagem de suas embarcações no YCP a partir de 
31 de outubro. 

 
6. EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM  
 
6.1. Poderá ser verificado pela C.R. a seu critério, em terra ou na água, através de solicitação direta aos 

velejadores. A embarcação que for verificada e que não apresentar de imediato todos os itens de 
salvatagem exigidos pela Classe Snipe (2 coletes salva-vidas; 1 remo; cabo de reboque flutuante com 
ao menos XX15 metros de comprimento e YYmm08 de diâmetro) será desclassificada das regatas 
corridas no dia. 

 
 

75. PROGRAMA DO CAMPEONATOE REGATAS 
 
5.1. Permanência: os barcos participantes deverão permanecer obrigatoriamenter no clube sede do 
campeonato (YCSA) durante todo o evento (do dia 02 ao dia 04 de Novembro) havendo a possibilidade de 
antecipação e extensão do período de permanência para os barcos vindos de fora, de acordo com o 
detalhamento da agenda abaixo. 
 
7.1 AGENDA 
 
7.1.1 WARM-UP (Opcional) 
 

DATA HORA ATIVIDADE LOCAL 

28 e 
29/out 

A partir das 
09:00 

Liberada a entrada de barcos participantes 
de fora. 

Área Náutica do 
Clube 

14:00 
Treino Sugerido: TAÇA CARLOS ALBERTO 
WANDERLEY - 3a ETAPA (mesma raia do 

campeonato). 
Raia 2 
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7.1.2 CAMPEONATO 
 

DATA HORA ATIVIDADE LOCAL 

02/nov 

11:30 Reunião de Comandantes Lanchonete do 
Clube 

Até 12:00 Confirmação e pagamento de Inscrições Secretaria do Clube 

13:00 Sinal de atenção da primeira regata do dia – 
Regada de Abertura Flavio Caiuby Raia 2 

18:00 Canôa de cervejaervejada e Premiação da 
Regata de Abertura 

Lanchonete do 
Clube 

    

03/nov 
123:00 Sinal de atenção da primeira regata do dia Raia 2 
187:00 Confraternização Macarronada Sala Laser 

    

04/nov 
123:00 Sinal de atenção da primeira regata do dia Raia 2 
19:00 Cerimônia de Premiação - Coquetel Sala Laser 

 
* No caso do campeonato não ser considerado válido até o dia 04/nov, as regatas 
faltantes para atingir um mínimo de 3 regatas necessárias serão realizadas no dia 
reserva, domingo 05/nov, conforme programação a seguir: 
 

05/nov 
123:00 Sinal de atenção da primeira regata do dia Raia 2 
17:00 Cerimônia de Premiação Sala Laser 

                                 
57.12 Estão programadas 08 (oito) regatas, podendo haver até 03 (três) regatas por dia, a critério da CR. 
75.23 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia é 13h00min no dia 

02/Nov e 12h00min nos demais dias do campeonato. 
7.4 Nos dias 02, 03 e 04 de Novembro, as regatas terão como horário limite o horário oficial do 

pôr do sol. Na necessidade da utilização do dia reserva 05/nov, nenhum sinal de atenção 
poderá ser dado pela CR após às 15:30. 

 
68. INSTRUÇÕES DE REGATA 

As Instruções de Regata estarão disponíveis no site do YCSA, na mesma área onde são realizadas as 
inscrições. As Instruções de Regata não serão impressas pela secretaria do clube. 
Cópias impressas das Instruções e deste Aviso de Regata serão afixados nos murais da Lanchonete e do 
Hangar do YCSA durante o campeonato. 

 
79. ÁREA DE REGATAS 

As regatas serão disputadas na Raia 02 (dois) da Represa de Guarapiranga, de acordo com a imagem 
no Anexo “A”. 
 

810. PERCURSOS 
8.1. Os diagramas demonstrados nos anexos ‘A’ e ‘B’ serão sinalizados da seguinte maneira:  
 
8.1.1. 'Galhardete Dois': 04 (quatro) pernas em barla-sota com chegada em popa (Anexo A).  
 
8.1.2. 'Galhardete Um': 05 (cinco) pernas em barla-sota com chegada em contravento (Anexo B).  
 
8.1.3. ‘Galhardete XX’: 06 (seis) pernas em triangulo com chegada em través (Anexo C) 
 
8.2. A Comissão de Regatas poderá, a qualquer momento, utilizar marcas de percurso como marcas de 
largada e chegada.  
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8.3. As marcas de contorno deverão ser deixadas por bombordo, e as de partida e chegada, segundo 
suas próprias definições. Os percursos a serem seguidos serão definidos a critério da CR dentro das 
seguintes opções: 
- BARLA/SOTA 
- TRAPEZOIDAL 
   

119. SISTEMA DE PUNIÇÃO 
 
Será aplicado o apêndice P. 
A regra 44.1 é modificada da seguinte maneira: se o barco que pretende cumprir punição veleja com o 
balão içado, as duas voltas são substituídas por uma volta, incluindo uma virada por davante e uma em 
roda, desde que o balão seja arriado inteiramente abaixo da altura do garlindéu da retranca e novamente 
içado à posição normal. 

 
120. PONTUAÇÃO 
120.1 043 (quatrotrês) Regatas devem ser completadas para constituir a série. 
120.2 (a) Quando menos de 05 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série 

será a soma de suas pontuações de cada regata. 
(b) Quando de 05 (cinco) a 06 (seis) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série 

será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 
(c) Quando de 07 (sete) a 08 (oito) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série 
será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seus 2 (dois) piores resultados. 
 

 
 
131. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO: 

Exceto em emergência, um barco não poderá fazer transmissões por rádio enquanto estiver em regata, 
nem receber comunicações não disponíveis para todos os barcos. Esta restrição se aplica também a 
telefones móveis. 

 
142. PRÊMIOS: 

A entrega de prêmios acontecerá as 179:00 horas do dia 054/11, na sala Laser (anexo ao restaurante), 
na sede social do YCSA. 
Os prêmios serão concedidos da seguinte maneira: 
  
14.1. Troféu transitório será entregue ao vencedor da primeira regata da série da Etapa Capital, batizada 
de “Regatad Flavio Caiuby”. 
  
14.2. Findas as regatas do dia 03 de novembro a flotilha será dividida em dois grupos (OURO e PRATA)  
para fins de premiação separada no acumulado do campeonato. O critério de divisão será o ranking 
acumulado nos dois primeiros dias de regatas, sendo (n/2+1) barcos na categoria OURO e o restante 
na PRATA, tal que ’͞n’ é o número total de barcos inscritos.  
 
14.3. Medalhas permanentes serão entregues aos 5 (cinco) primeiros da colocação geral nos grupos 
OURO e PRATA, e também aos 3 (três) primeiros nas categorias mista, master, júnior, pai e filho, e à 
1º tripulação feminina e à 1ª tripulação Sub17, podendo uma tripulação ser premiada nos grupos (geral) 
e também em alguma categoria da qual faça parte.  
 
14.4. O troféu transitório ’͞Comodoro Flavio Caiuby’ será entregue ao campeão geral da categoria OURO.
    

 
 
153. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 
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15.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de 
Competir. As Autoridades Organizadoras, assim como as pessoas que compõe estas agremiações e 
autoridades, assim como todas as demais partes envolvidas na organização do evento, não poderão ser 
responsabilizadas por quaisquer acidentes (inclusive morte), danos, perda pessoal, material ou de 
qualquer outra natureza, referente a barcos e participantes, e público que esteja acompanhando o 
evento em geral, antes, durante e depois do evento, posto que os participantes estão competindo por 
seu próprio risco e responsabilidade.  
 
15.2. O YCSA, a FEVESP, a CBVELA e os Patrocinadores do campeonato se reservam o direito de 
fotografar, filmar, divulgar e propagar o material decorrente do evento. Os velejadores inscritos 
concordam em ceder o uso de sua imagem para efeitos de promoção do evento em meios públicos de 
comunicação por prazo indeterminado. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. 
Considere a regra 4 - Decisão de Competir. As Autoridades Organizadoras não aceitarão 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. 

 
164. SEGURO: 

Cada participante será responsável por contratar seguro para danos pessoais, materiais e contra 
terceiros a seu critério exclusivo e às suas expensas. 

 
175. HOSPEDAGEM 
      Consultar com antecedência pelo e-mail atendimento@ycsa.com.br OU (11) 5687.8847 - Pamela 
 
186. MAIS INFORMAÇÕES: 

Coordenadoria de Vela YCSA – coordvela@ycsa.com.br 
Telefone: (11)5687-8847  
Site – www.ycsa.com.br 

 
ANEXO “A”: ÁREA DE REGATAS 

 

 
 

INCLUIR CIRCUITO TRIANGULAR SE APROVADO PELA CLASSE SNIPE 
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	Sede do Evento:
	57.12 Estão programadas 08 (oito) regatas, podendo haver até 03 (três) regatas por dia, a critério da CR.

