Campeonato Brasileiro de Match Race 2014
Divisões Open
Yacht Club Santo Amaro – São Paulo, SP, Brasil
De 4 a 7 de Dezembro de 2014
Evento Grau 2 ou 3 da ISAF

AVISO DE REGATA
1

AUTORIDADE ORGANIZADORA

1.1
2

A Autoridade Organizadora do evento é o Yacht Club Santo Amaro.
LOCAL

2.1
3

Rua Edson Regis, 481 – Jardim Guarapiranga – São Paulo, SP - Brasil
PROGRAMA

3.1

Programação geral

Data

Dia

Horário

Atividade

17/Nov/2014
18/Nov/2014
20/Nov/2014

2ª feira
3ª feira
5ª feira

18h
9h
18h

3/Dez/2014
4/Dez/2014

4ª feira
5ª feira

5/Dez/2013

6ª feira

6/Dez/2014

Sábado

7/Dez/2014

Domingo

10h- 17h
8h – 12h
9h as 12h
13h
13:30h
13h
13:30h
19:30h
20h
13h
13:30h
19:30h
20h
10h
10h
16h
17h

Prazo final de envio da ficha com solicitação de convite
Confirmação das vagas das equipes
Data limite para pagamento da inscrição das equipes
com vagas confirmadas
Treinos Livres
Pesagem, pagamento do depósito caução
Reunião de timoneiros Divisão Open
Regatas Divisão Open
Debriefing
Reunião de timoneiros Divisão Open
Regatas Divisão Open
Debriefing
Confraternização
Reunião de timoneiros Divisão Open
Regatas Divisão Open
Debriefing
Confraternização
Reunião de timoneiros Divisão Open
Regatas Divisão Open
Debriefing
Entrega de Prêmios e encerramento
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3.2

Exceto quando liberado pela organização, é obrigatório atender os seguintes eventos:
(a) Pesagem
(b) Reuniões (timoneiro (a) ou tático (a))
(c) Conferencias de imprensa
(d) Encontro de timoneiros (as)
(e) Premiação

4

GRADUAÇÃO DO EVENTO

4.1

O evento é graduado como um evento grau 2 ou 3 pela ISAF.

4.2

Esta graduação esta sujeita a uma reavaliação pelo Sub-Comitê de Match Race da ISAF. O
evento pode ser re-graduado quando houver uma razão clara para fazê-lo.

5

ELEGIBILIDADE

5.1

O Campeonato é aberto para até 8 equipes Divisão Open, convidadas pela Comissão
Organizadora. As equipes que tiverem suas vagas confirmadas pela organização do evento
devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido para tal.

5.2

O (a) Comandante da equipe deverá assinar um termo de responsabilidade quanto aos barcos,
equipamentos e integridade de sua tripulação.

5.3

O (a) timoneiro (a) inscrito deverá estar no leme do barco enquanto em regata, exceto em
emergência.

5.4

A Organização poderá convidar tripulações a participar do evento a seu critério.
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SOLICITAÇÃO DE CONVITE E INSCRIÇÕES

6.1

Cada equipe deverá preencher o formulário de solicitação de convite anexo e enviar a
comissão organizadora até às 18 horas do dia 17/11/2014 contendo obrigatoriamente os
nomes, data de nascimento e os pesos de todos os tripulantes.

6.2

A Comissão Organizadora irá entrar em contato com as equipes que forem contempladas com
as vagas, a seu critério no dia 18/11/2014.

6.3

A taxa de inscrição - As equipes que tiverem suas vagas confirmadas deverão efetuar o
pagamento da taxa de inscrição até o dia 20/11/2014 mediante a taxa de R$ 350,00 por
equipe.

6.4

Cada equipe elegível e que obtiver vaga para participar, deverá efetuar na Secretaria da
Regata até ás 13:00h do dia 4/12/2014 um depósito caução para o reparo de um possível
dano no valor de R$ 700,00. Este valor será devolvido no último dia do evento, no caso de não
haver tido contato com o barco que possa ter causado qualquer tipo de avaria.

6.5

No caso de avaria, o valor referente ao orçamento do reparo será descontado do valor
depositado e deverá ser reposto antes do início das regatas do dia seguinte, de forma que o
valor da caução se mantenha integral por quanto durar a participação daquela equipe.

6.6

Caso não se completem 8 equipes na Divisão Open, até o prazo final de inscrições, o
campeonato será realizado com o número de inscritos até aquele prazo.
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6.7

Conta para Depósito:
Favorecido: Yacht Club Santo Amaro
Banco Santander
Ag 0390
Cc 130031976
CNPJ 62344015/0001-24

6.8

Após, enviar o comprovante de depósito para o e-mail financeiro@ycsa.com.br e
secretaria@ycsa.com.

7

REGRAS

7.1

A Série será disputada de acordo com as Regras da ISAF 2013/2016 (RRV) e seu Apêndice C.

7.2

As regras para o uso de barcos fornecidos pela organização se aplicam.

8

BARCOS, VELAS E EQUIPAMENTOS

8.1

Serão usados 4 (quatro) veleiros da Classe Fast 230 com 3 tripulantes.

8.2

Serão fornecidas as seguintes velas: Mestra, Buja e Balão.

8.3

Os barcos serão sorteados de acordo com os critérios da autoridade organizadora.

9
9.1

TIMONEIRO E TRIPULAÇÃO
Geral
(a)

Cada equipe deve inscrever 3 velejadores.

(b)

O peso total da tripulação na Divisão Open não poderá exceder 262,5Kg

(c)

Quando um timoneiro inscrito fica impossibilitado de seguir no evento, é necessário
solicitar que o júri ou o árbitro chefe autorizem que um membro da tripulação o
substitua.

(d)

Quando um tripulante fica impossibilitado de seguir no evento, é necessário solicitar que
o júri ou o árbitro chefe autorizem sua substituição.

10 FORMATO DO EVENTO
10.1 O formato do evento será Round Robin, Semi Final e Final.
10.2 A Autoridade Organizadora pode alterar o formato, terminar ou eliminar qualquer rodada ou
etapa, quando as condições não permitirem a conclusão no formato planejado.
11 CATEGORIA DO EVENTO - PROPAGANDA
11.1 Como os barcos e os equipamentos serão fornecidos pela organização, o Regulamento 20.3.2
se aplica. Cada barco será obrigado a exibir a propaganda fornecida pelos organizadores.
11.2 Velejadores poderão ser autorizados a exibir seus patrocinadores na sede do clube, mas de
acordo com a negociação com os organizadores.
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11.3 Não serão aceitos protestos entre barcos por infrações a regra de patrocínio. Isto altera a
regra 60.1.
12 INSTRUÇÕES DE REGATA
12.1 Estarão a disposição dos competidores na secretaria do campeonato ou na reunião de
timoneiros do dia 4/12/2014.
13 PERCURSO
13.1 O percurso será Barla Sota, deixando as marcas por boreste com chegadas em popa.
14 PREMIAÇÃO
14.1 Serão agraciados com troféus as 3 equipes melhores colocadas na classificação geral da
Divisão Open.
15 DIREITOS DE IMAGEM SOM E MÍDIA
15.1 A Organização poderá pedir que os velejadores estejam disponíveis para entrevistas.
15.2 A organização poderá usar qualquer imagem e sons gravados durante o evento, livres de
quaisquer custos.
16 BARCOS DE APOIO
16.1 Qualquer interferência do barco de apoio com sua equipe poderá resultar numa ação a
critério do juiz contra o barco a ele relacionado.
16.2 Os barcos de apoio deverão realizar um cadastro junto à organização do campeonato e
receberão uma bandeira de identificação e instruções de comportamento.
17 OUTRAS INFORMAÇÕES
17.1 Yacht Club Santo Amaro – Rua Edson Regis, 481
CEP 04770-050 – Jardim Guarapiranga, São Paulo, SP - Brasil
Coordenador de vela: Marco Del Porto
Telefax: + 55 11 5687-8847 – Email: coordvela@ycsa.com.br
18 RESPONSABILIDADE
18.1 Os competidores participam do campeonato inteiramente por sua conta e risco. Veja a regra
4, Decisão de Competir. A Autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade
por danos materiais, danos pessoais ou morte, antes, durante ou depois da regata.
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ANEXO A
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1

HOSPEDAGEM

1.2

Alojamento compartilhado do Yacht Club Santo Amaro
•
•
•
•

Haverá 52 vagas nos alojamentos do Clube.
Taxa de R$ 40,00 por dia por pessoa (Temos alojamentos compartilhados para
4 ou 6 pessoas).
As solicitações de reservas deverão ser feitas até 28/11/2014 pelos
comandantes das equipes preenchendo o formulário anexo.
Necessário trazer roupas de cama.

2

ALIMENTAÇÃO

2.1

Como simples referência aos velejadores informamos abaixo os preços médios
praticados em setembro de 2014 no restaurante do clube:
•

•
•

Café da manhã (três frutas da estação, café, leite, achocolatado, dois tipos
de sucos, frios, mini pão francês, geleia, manteiga, ovos mexidos ou fritos):
R$18,00
Prato Veleiro + suco ou refrigerante: R$25,00
O restaurante também possui uma grande variedade de pratos na carta

3

CONEXÃO PARA INTERNET

3.1

O Clube possui sistema Wireless Zone para conexão para internet que pode ser
utilizado livremente sem custos. É necessário que cada usuário utilize seu próprio
computador portátil.
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SOLICITAÇÃO DE ALOJAMENTO
Data: ____/____/____
Venho solicitar as seguintes vagas em alojamento durante o Campeonato Brasileiro de
Match Race 2014:
Alojamento compartilhado Masculino (Diária: R$ 40,00 por pessoa)
Tipo de Ocupante

Nome

Clube

Chegada

Saída

(Velejador ou técnico)
1

( ) Velej

( )técnico

2

( ) Velej

( )técnico

3

( ) Velej

( )técnico

4

( ) Velej

( )técnico

Alojamento compartilhado Feminino (Diária: R$ 40,00 por pessoa)
Tipo de Ocupante

Nome

Clube

Chegada

Saída

(Velejadora ou técnico)
1

( ) Velej ( )técnico

2

( ) Velej ( )técnico

3

( ) Velej ( )técnico

4

( ) Velej ( )técnico

Estado: _____________ Clube: ___________________________________________

______________________________________________
Nome do Comandante da Equipe:
_____________________________________
Assinatura do Comandante da Equipe
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Campeonato Brasileiro de Match Race 2014
Yacht Club Santo Amaro – São Paulo, SP, Brasil
De 4 a 7 de Dezembro de 2014

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CONVITE
Pela presente solicito convite para participar do Campeonato Brasileiro de Match Race 2014.
Nome da Equipe: sobrenome do Timoneiro (a)

Clube:

Divisão Open
Nome do (a) Timoneiro (a):
Telefone:

Peso:
Email:

Idade:

Endereço:

Cidade:

País:

ID ISAF Sailor:

Tripulante Central 1:

Peso:

Telefone:

Email:

Idade:

Endereço:

Cidade:

País:

ID ISAF Sailor:

Proeiro (a):

Peso:

Telefone:

Email:

Idade:

Endereço:

Cidade:

País:

ID ISAF Sailor:

DECLARAÇÃO
Pela assinatura desta ficha de inscrição, declaro aceitar como definitivas as penalidades impostas e outras
ações feitas de acordo com as Regras de Regata a Vela, o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, bem
como as regras para utilização dos barcos cedidos pela autoridade organizadora.
Declaro que competirei sob minha responsabilidade e risco. As autoridades organizadoras, pessoas e outros
envolvidos na organização do campeonato não serão responsabilizados por qualquer dano, perda ou acidente
pessoal que venha a ocorrer com minha tripulação ou barco, tanto em terra como na água, como
conseqüência de minha participação neste evento.

____/______/___
Data

_______________________________________________________
Assinatura do (a) timoneiro (a)

Enviar a ficha de solicitação de convite para o e-mail coordvela@ycsa.com.br
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