66º CAMPEONATO PAULISTA DA CLASSE SNIPE
AVISO DE REGATA
15 a 17 de Novembro de 2019
São Paulo Yacht Club
São Paulo - Guarapiranga

1 REGRAS
O campeonato será disputado de acordo com:
As regras conforme definido nas Regras de Regata a Vela (RRV) 2017 2020 da WS
RRV 35 será modificada para estabelecer que barcos que não cheguem em até 20 minutos após o
primeiro barco chegar serão considerados DNF sem audiência.
RRV 62.2 e 66 serão alteradas para diminuir o tempo para pedidos de reparação e reabertura no
último dia de regatas.Os tempos serão detalhados nas Instruções de Regatas.
Os barcos deverão permanecer no clube sede durante o campeonato.
2 ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
O campeonato será aberto a todos os barcos da classe Snipe com selo 2019 e velejadores
(timoneiros) em dia com a SCIRA para o ano de 2019.
Serão elegíveis os velejadores (proeiros e timoneiros) que não tiverem pendências com a classe e
estiverem em dia com a sua correspondente Federação.
Inscrições devem ser feitas pelo link APVela. Aplicativo oficial da FEVESP.
Os barcos deverão confirmar a inscrição na Secretaria do Campeonato até as 12h do dia
15/11/2019, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
1. Comprovante de pagamento da inscrição no campeonato;
2. Comprovante pagamento de suas respectivas Federações Estaduais;
3. Cópia do certificado de medição.
Os inscritos estarão automaticamente participando da categoria “Geral”, podendo se inscrever
somente em mais uma categoria (Mista, Máster, Feminina ou Junior).
3. TAXA DE INSCRIÇÃO:
Esclarecemos que a taxa de inscrição para este campeonato será revertida para os itens relativos
aos eventos sociais do campeonato. Será cobrada a taxa de seguinte forma:
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por barco – Até 31/10/2019
R$ 290,00 (duzentos e noventa), por barco - Apósa 01/11/19 até 15/11/19
O pagamento deverá ser feito na conta do São Paulo Yacht Club
Banco Bradesco
Enviar comprovante para: secretaria@spyc.com.br
Agência 7958
mencionando no assunto: PagamentoPaulista de Snipe
CC 7789-5
CNPJ 52.806.569/0001-42
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4. PROGRAMA
DATA

HORA
11:30

15/nov.
Sexta
Feira

Até 12:00
13:00
18:00

16/nov.
Sábado
17/nov.
Domingo

12:00
18:00
12:00
19:00

ATIVIDADE
Apresentação da Classe Snipe e Reunião de
Comandantes.
Confirmação e pagamento de Inscrições.
Fim das pesagens.
Sinal de atenção da primeira regata do dia
SNIPE BAR
Premiação da Regata de Abertura Flavio
Caiuby.
Sinal de atenção da primeira regata do dia
SNIPE BAR
Sinal de atenção da primeira regata do dia
Cerimônia de Premiação
Coquetel & Happy Hour

LOCAL
Sala da Nautica
SPYC
Secretaria do
SPYC
Raia 2
Bar da Nautica
SPYC
Raia 2
Bar da Nautica
Raia 2
Salão Principal
SPYC

Nota 1: Será adotado o método padrão com 6 regatas e 1 descarte (ver detalhe no item 10).
Nota 2: SNIPE BAR, será composto por contribuições de bebidas que todos os participantes
poderão deixar junto à Nautica do SPYC logo de manhã para que sejam alocadas em gelo e
disponibilizadas a todos os competidores na volta de cada regata sem qualquer custo. Contamos
com a contribuição de todos.
5. INSPEÇÃO DE MEDIÇÕES
Cada barco deve apresentar seu certificado de medição válido no momento da confirmação da
inscrição.
Serão medidos os seguintes itens:
1. Pesagem do barco a partir do dia 10 de Novembro na presença de 1 capitão de flotilha ou
coordenador da classe ou Secretária Nacional;
2. Equipamento de segurança.
6. INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de Regata estarão disponíveis na Secretaria do Evento a partir das 09:00h do dia
15/11/2019.
7.LOCAL
As regatas serão disputadas na Raia 2 da Represa de Guarapiranga e os barcos devem sediar-se
no SPYC – São Paulo Yacht Clube:
R. Francisco de Seixas, 225 - Jardim Guarapiranga,
São Paulo - SP, 04770-075
Telefone: (11) 5523-8366
e-mail: snipe@spyc.com.br (dúvidas ou esclarecimentos)
e-mail: secretaria@spyc.com.br (comprovantes de pagamento de inscrição)
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Barcos de clubes fora da represa Guarapiranga poderão alocar-se no SPYC a partir de
02/Nov/2019 estando os demais barcos autorizados a chegarem a partir de 10/Nov/2019
8. PERCURSOS
Os percursos serão os oficias da classe (Barla-Sota, Olímpico e Triangular), com chegada em
contravento ou em popa.
9. PONTUAÇÃO
Será aplicado o sistema de pontuação linear do Apêndice A das RRV.
É requerido que 2 (duas) regatas sejam completadas para que se constitua a série.
Quando até 4 (quatro) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a soma de
suas pontuações em cada regata.
Quando de 5 (cinco) a 6 (seis) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a
soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado.
Não serão navegadas mais de 02 (duas) regatas por dia, mas a 3º regata poderá ser navegada para
colocar a programação em dia, mas nunca para antecipar o programa.
10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os competidores participam da regata a 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.
11.Premiação
Serão premiados os velejadores de acordo com as seguintes categorias:
Geral
1º ao 5º Lugar
Prata
1º ao 3ºLugar
Bronze
1º ao 3ºLugar
Master Geral
1º ao 3º Lugar
Junior
1º ao 3º Lugar
Mista
1º ao 3º Lugar
A divisão da flotilha em ouro, prata e bronze, para efeitos de premiação, será realizada no último
dia do campeonato após o último resultado. Considera-se o primeiro da série prata o barco na
seguinte posição: total de barcos participantes dividido por dois, mais um. Considera-se o
primeiro da série bronze o barco na seguinte posição: total de barcos na flotilha prata dividido por
dois, mais um.
12. HOSPEDAGEM
Os clubes parceiros oferecem alojamentos para estadia durante o campeonato. Os interessados
deverão contatar diretamente as secretarias dos clubes.
13. MAIS INFORMAÇÕES: snipe@spyc.com.br
Mais informações, contatar John Bennett ou Alonso López através do email acima
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