CAMPEONATO PAULISTA 2012
OLIMPICO – DAY SAILER – FLYING DUTCHMAN
DATAS
01 e 02 de Dezembro de 2012
APOIO TÉCNICO
FEVESP – Federação de Vela do Estado de São Paulo
SEDE DO EVENTO
SPYC – São Paulo Yacht Club
Rua Francisco de Seixas, 225 – 04770-060 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5523-8366 – e-mail: spyc.adm@terra.com.br

Aviso de Regata
1. REGRAS
1.1. A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de
Regata a Vela da ISAF – International Sailing Federation – 2009-2012.
1.2. Serão aplicadas as prescrições da CBVM – Confederação Brasileira de
Vela e Motor.
2. PROPAGANDA
A propaganda do competidor será em conformidade com o Regulamento 20
da ISAF.
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
3.1. A série será aberta a todos os barcos da classe OLIMPICO, DAY
SAILER e FLYING DUTCHMAN e a competidores que estiverem de acordo
com as regulamentações das respectivas Classes e filiado à FEVESP, através
da associação a um clube, marina e/ou associação devidamente filiada à esta
entidade.
3.2. As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas através do
preenchimento da “Ficha de Inscrição” (Anexo B) e entregues pessoalmente
na Secretaria do Evento - SPYC até as 12h00min do dia 01/12/2012.
4. PROGRAMA
O programa do campeonato será o seguinte:

DATA – DIA
01/12/2012 – Sábado
02/12/2012 – Domingo

HORA
11h00min
12h00min
13h00min
13h00min
18h00min

ATIVIDADE
Abertura e Reunião de Comandantes
Encerramento das inscrições
Sinal de atenção da 1ª regata do dia
Sinal de atenção da 1ª regata do dia
Cerimônia de Premiação

4.1. Estão programadas 4 (quatro) regatas, podendo haver até 2 (duas)
regatas por dia.
4.2. O horário programado para o sinal da primeira regata de cada dia é o
que consta do item 4 (quatro) acima.
4.3. No último dia de regatas, nenhum sinal de atenção será dado após as
16h00min.
5. INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de Regata estarão disponíveis a partir das 10h00min do dia
01/12/2012 na Secretaria do Evento e na Náutica do SPYC.
6. LOCAL
6.1. O Anexo A mostra o local de realização do evento (SPYC).
6.2. O Anexo A mostra o local da área de regata (Raia 1 (um) da Represa
de Guarapiranga, São Paulo, SP).
7. PERCURSOS
Os percursos a serem seguidos para todas as clases serão:
• Barlavento-Sotavento de 5 (cinco) ou de 4 (quatro), a critério da CR.
8. PONTUAÇÃO
8.1. Será aplicado o Sistema Linear do Apêndice A.
8.2. Um mínimo de 3 (três) regatas devem ser completadas para se
constituir a série de cada classe
8.3. Não haverá descarte.
9. LOCAL DE PERMANÊNCIA
Os barcos poderão ser guardados nos seus clubes de origem.
10. 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.

11. PRÊMIOS
Prêmios serão concedidos como segue:
• 1º ao 3º Lugar de cada Classe individualmente.
12. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4
(quatro) – 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.
13. SEGURO
Cada participante será responsável por contratar seguro para danos pessoais,
materiais e contra terceiros a seu critério exclusivo e às suas expensas.
14. MAIS INFORMAÇÕES
Mais informações, contatar com:
Jorge Soares – Tel.: (11) 99993-1587 – e-mail: jorgesoares@uol.com.br

CAMPEONATO PAULISTA 2012
OLIMPICO – DAY SAILER – FLYING DUTCHMAN
ANEXO A – LOCAL DO EVENTO E DA ÁREA DE REGATA

CAMPEONATO PAULISTA 2012
OLIMPICO – DAY SAILER – FLYING DUTCHMAN
ANEXO B - FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS DO BARCO
Classe
Nome do
Barco

(

) Olimpico (

) Day Sailer (

) Flying Dutchman

Numeral

Categoria
Clube

DADOS DA TRIPULAÇÃO
POSIÇÃO

NOME COMPLETO

Timoneiro
Proeiro
Telefone

e-mail

DECLARAÇÕES
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, os Avisos de Regata e as Instruções de
Regata, bem como as atualizações das Regras da Classe do meu barco. A respeito de tal determinação,
não recorrerei a qualquer instância ou outro tribunal não previsto pelas regras que regem o evento. Eu
confirmo que a tripulação e o barco aqui inscrito satisfazem todos os requisitos estipulados pela ISAF,
CBVM, AR, IR e Regras da Classe.
Declaro, ainda, que competirei sob minha responsabilidade e risco. Às autoridades organizadoras,
pessoas e outros envolvidos na organização do campeonato não serão responsabilizados por qualquer
dano, perda ou acidente pessoal que venha ocorrer comigo, com minha tripulação ou meu barco, tanto
em terra como na água, em conseqüência de minha participação neste evento.
Local/Data

Assinatura

Se menor de 18 (dezoito) anos de idade é obrigatória a assinatura
do pai, da mãe ou do responsável legal.
Nome do Responsável:
Assinatura
Número do RG:

