
                                                                                          

 
 

AVISO DE REGATA 
 

 
Campeonato Paulista de Flash 165 - 2016  

 

16 e 17 Abril; 

  30 de Abril (Circuito Guarapiranga - Evento 2) e 01 de Maio. 

 

Yacht Club Santo Amaro 
Represa de Guarapiranga - São Paulo – SP 

 

Autoridades Organizadoras: 

Yacht Club Santo Amaro, Federação de Vela do Estado de São Paulo, CLASSE 
FLASH 165 

 

Sede do Evento: 
 Yacht Club Santo Amaro 

Rua Edson Regis, 481 – Jd. Guarapiranga - 04770-050 – São Paulo – SP. 

Telefones: (11) 5687.8847 - coordvela@ycsa.com.br 

 
 
1. REGRAS 
 A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela da ISAF 
International Sailing Federation – 2013-2016. 
 
 
2. PROPAGANDA 
2.1 Deverá estar em conformidade com o Regulamento 20 da ISAF. 
2.2 Os barcos podem ser obrigados a expor número de proa e propaganda escolhida e suprida 
pela Autoridade Organizadora. 
 
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições deverão ser feitas pelo site do YCSA seguindo o passo a passo abaixo: 

1 - Acesse: www.ycsa.com.br;  

2 – No link Vela clicar em “Inscrições p/ Regata”; 

mailto:coordvela@ycsa.com.br
http://www.ycsa.com.br/


3 – Clique em “Campeonato Paulista de Flash 165  - 2016”, escolha a classe e inicie a 

inscrição. 

4 – Após completar a inscrição clique em confirmar inscrição e espere o aviso de concluído. 

3.4  Prazo: As inscrições deverão ser concluídas até às 11:30hrs do dia 16 de abril de 2016. 

 

4. TAXAS 
4.1 Pagamento até 30/03/2016  R$ 80,00. Após 30/03: R$ 110,00 
4.2 O valor deverá depositado nos dados bancários (abaixo). O comprovante deverá ser enviado 

para o e-mail: coordvela@ycsa.com.br 
Banco Santander 

Agencia: 0390 

Conta corrente: 13003197-6 

CNPJ: 62.344015/0001-24 

YACHT CLUB SANTO AMARO 

 
5. PROGRAMAÇÃO 
16/04 – sábado até as 11:30 – Recepção e inscrições 
                                10:30 – Reunião de Comandantes (Explicação das Instruções de Regata) 
                                13:00 – Regatas do dia 
 
17/04 – domingo as 13:00 – Regatas do dia 
 
30/04 – sábado Regata do Circuito Guarapiranga as 14:00 (checar detalhes no Aviso de Regatas 
do Circuito) 
 
01/05 – domingo as 12:00 – Regatas do dia 
                             17:00 – Premiação                     
                  
5.1 Estão programadas 06 (seis) regatas (2 regatas programadas para cada dia), podendo haver 
até 03 (três) regatas por dia A 3ª regata do dia será realizada apenas se houver regatas em 
atraso E 01 (uma) regata de percurso (Circuito Guarapiranga – Evento 2) 
5.2 Horário limite para o sinal de atenção no ultimo dia de regatas (01/05) será as 15:00. 

 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA 
As Instruções de Regata estarão disponíveis a partir das 09h00min do dia 16 de abril de 2016. 

 
7. ÁREA DE REGATAS 

As regatas serão disputadas na Represa de Guarapiranga nas raias abaixo:  
- Raia 01 (um) nos dias 16, 17 de abril e 01 de maio; 
- Raia 02 (dois) no dia 30 de abril. 
 

8. PERCURSOS 
- BARLA/SOTA OU TRIANGULAR E PERCURSO (Circuito Guarapiranga – Evento 2). 
 

9. PONTUAÇÃO     

9.1 03 (três) Regatas Barlasota ou Triangular devem ser completadas para constituir a série. 

9.2 (a) Quando menos de 05 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 

série será a soma de suas pontuações de cada regata. 



 (b) Quando de 05 (cinco) a 07 (sete) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do 

barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior 

resultado. 

9.3 Em caso de “não participantes” (DNC) ou “desistentes” (DNF) da regata de percurso 

(Circuito Guarapiranga) será considerada a pontuação em relação ao numero de inscritos das 

regatas de bóias e não do Circuito Guarapiranga. 

 
 
10. PUNIÇÃO: 
A regra 44.1 é alterada, substituindo-se a Punição de Duas Voltas pela Punição de Uma Volta para 

as infrações às regras da Parte 2. 

 

11. PREMIAÇÃO: 

      Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados na classificação geral. 
 
12. 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. 

 
 
13. LOCAL DE PERMANÊNCIA: 
13.1 Não é obrigatória a permanência dos barcos na sede do evento. 

13.2 Barcos de visitantes poderão ficar hospedados no clube durante o período do evento, com 

prévia reserva através com Marco Del Porto. 

 
14. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4 - Decisão de 
Competir. As Autoridades Organizadoras não aceitarão 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. 

 
15. SEGURO: 

Cada participante será responsável por contratar seguro para danos pessoais, materiais e 
contra terceiros a seu critério exclusivo e às suas expensas. 

 
16. HOSPEDAGEM 
       O YCSA dispõe: 
      - Suítes duplas incluso roupa de cama, banho, televisão, WI-FI e ventilador de teto e; 
      - Alojamentos coletivos com beliches, ventilador de teto (não incluso roupa de cama e 
banho). 
      Consultas e Reservas através do e-mail atendimento@ycsa.com.br OU (11) 5687.8847. 
 
17. OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Marco Del Porto - Coordenadoria de Vela YCSA – coordvela@ycsa.com.br 
Telefone: (11)5687-8847  
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ANEXO “A”: ÁREA DE REGATAS 
 

 
 
 

Obs: Os mapas e desenhos das raias são aproximados e não estão em escala, servindo apenas como referência. 


