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SEMANA DE VELA DE SÃO PAULO 2019 

 

AVISO DE REGATA 

 

A Semana de Vela de São Paulo (SVSP) é organizada pela FEVESP e TODOS 
OS CLUBES DA REPRESA DE GUARAPIRANGA, todas as Associação das 
Classes Convidadas. A Sede do Campeonato será no Yacht Club Santo Amaro. 

1. Regras: A regata será regida pelas regras tais como definidas nas Regras 
de regata à Vela da WS. 

2. Propaganda: A propaganda será restrita à categoria “C” de acordo com o 
Regulamento 20 da WS.  

3. Elegibilidade e Inscrições: A regata será aberta a todos os barcos das 
classes convidadas. 

Não haverá taxa de inscrição. Todos os velejadores deverão ser federados. 
Não serão aceitas inscrições de barcos cujos tripulantes não sejam 
federados. Velejadores e competidores elegíveis devem fazer sua inscrição 
pelo site www.ycsa.com.br. 

3.1 Classes convidadas e seus Grupos: 

A(s) classe(s) que não tiver no mínimo 04 barcos inscritos não terá 
largada e não poderá competir. 

• JUVENIS RAIA 1 Clube - YCSA: OP / O BIC / PV / 29 / 420 / LA 4.7 / LA 
RADIAL / Byte / DI. Poderão ser agrupadas classes em uma mesma 
largada. O critério ficará a cargo da CR em função de quantidade de 
barcos inscritos. 

• HPE 25 RAIA 2 Clube - YCP: Campeonato Brasileiro da Classe HPE 25  

• Nacionais e Pan RAIA 3 Clube CCSP: MT / MO / Poli 19 / O 590 / DS / F 
165 / OL / FI / SN / LA STD/ HC 16 / HC 14 / A Class. Poderão ser 
agrupadas classes em uma mesma largada, ou horarios diferentes de 
largadas. O critério ficará a cargo da CR em função de quantidade de 
barcos inscritos. 

4. Programação: A programação do evento será a seguinte:  

20/06 5ª f 

11:00 YCSA cerimônia de abertura 

13:00 Raias 1,2,3 Regatas do dia 
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21/06 6ª f 13:00 Raia 1,2,3 Regatas do dia 

22/06 Sab  13:00 Raia 1,2,3 Regatas do dia 

23/06 Dom 

13:00 Raias 1,2,3 Regatas do dia 

17:00 YCSA Happy Hour ePremiação’ 

OBS: As áres de regata de classe esta descrita no item 3.1. 

4.1. Estão programadas 8 (oito) regatas, podendo haver até 3 (três) regatas 
por dia. No último dia de regatas nenhum sinal de atenção será feito 
após as 15h. 

5. Instruções de Regata: Estarão disponíveis no Aplicativo APVela e afixadas 
em cada clube. 

 

7. Percursos: Os percursos estarão descritos na Instrução de Regata. 

8. Pontuação e Descartes: 

8.1. São requeridas 02 (duas) regatas validas para que se valide o evento 

8.2. Até 04 (quatro) regatas - Sem Descarte 

8.3. De 05 (cinco) 08 (oito) regatas - 01 Descarte 

8.4. Para todas as classes participantes será adotado o sistema linear da 
WS. 

9. Premiação: 

9.1. Os 3 primeiros de cada classe estabelecida nos respectivos grupos 

9.2. Ainda será premiada a classe Optimist nas seguintes categorias: 1º ao 
3º: Geral, Feminino, Juvenil, Infantil, Mirim, e 1º ao 10º do Principiante 
(para a premiação na categoria Juvenil, Infantil e Mirim, não haverá 
distinção entre Masculino e Feminino, participando todos em categoria 
única); 

10. Protestos: 

10.1. Todos os protestos serão julgados no Yacht Club Santo Amaro. 

11. Isenção de Responsabilidade: Os competidores participam da regata a seu 
próprio risco. Considere a regra 4. Decisão de Competir. As Autoridades 
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Organizadoras, assim como as pessoas que compõem estas agremiações e 
autoridades, assim como todas as demais envolvidas na organização do 
evento, não poderão ser responsabilizadas por quaisquer acidentes 
(inclusive morte), danos, perda pessoal, de materiais ou de qualquer outra 
natureza, referente à barcos, participantes e público que estejam 
acompanhando o evento em geral, antes, durante e depois da competição, 
posto que os participantes estão competindo por seu próprio risco e 
responsabilidade. 

12. Autorização para uso de Imagem: Os inscritos concordam em participar de 
imagens e vídeos que serão divulgados nas mídias sem necessidade de 
prévia autorização. 

 

 

 

 
 


