
 

                                                                                                    
 

 

 
                                                                                                                           

 
1ª Conquest Ecom Cup 2018 

Escola de Vela Lars Grael  
Secretaria de Esporte de Ilhabela 

12 e 13 de outubro - 2018  

  

AVISO DE REGATA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                                    
 

1. ELEGIBILIDADE 

O evento é aberto para os velejadores das classes HPE 25, 420, 29 ER, Laser, Optmist Estreante e Veterano. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições deverão ser feitas pessoalmente na Escola de Vela Lars Grael ou por e-mail pelo endereço: 

nautica@ilhabela.sp.gov.br até a data de 11/10/18. 

2.2. Não há custo para realização da inscrição. 

3. PROGRAMAÇÃO 

A Copa será composta por 02 (dois) dias de regatas:  

3.1. Dia 12/10 a partir das 12 horas regatas; 

3.2. Dia 13/10 a partir das 10 horas regatas;  

3.3. Estão programadas até 6 regatas, com no máximo 3 (três) regatas por dia para cada classe.  

4. LOCAL DAS REGATAS 

4.1. Canal de São Sebastião na parte Sul e Norte. 

5. REGRAS 

Será adotado as regras de cada classe participante. 

6. PERCURSO 

6.1. Será utilizado os percursos Barla Sota 

6.2. Haverá 02 (duas) raias, uma para HPE25 e outra para as demais classes. 

7. PONTUAÇÃO 

7.1. Será necessária pelo menos 1 (uma) regata válida para que se constitua a série; 

7.2. Quando até 4 regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de sua pontuação em 

todas as regatas; 

7.3. Quando 5 ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de sua pontuação 

em todas as regatas, excluindo-se seu pior resultado. 

8. SEGURANÇA 

Todo o material de segurança exigido pelas classes participantes. 

9. PREMIAÇÃO 

Serão premiados os 03 (três) primeiros participantes de cada classe. 

10. RESPONSABILIDADE 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 04, 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. 
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