
 

77a TAÇA DOS LAGOS/ACESC – 2016 

Aviso de Regata e Instrução de Regata 
 

 

DATA: 07 de Maio de 2016. Largada às 12h00min. 

LOCAL: Represa de Guarapiranga – Yacht Club Santo Amaro – São Paulo/ SP 

 

REGRAS: A regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela da ISAF 2013- 

2016. 

 

INSCRIÇÕES: A regata será aberta as classes: 

 Optmist, Open Bic, Laser Radial, Laser Std, HC-14, HC-16, HC-21, A-CLASS, NACRA, TORNADO, 

SUPER CAT 17, 29er, 420, 470, Day Sailer, Dingue, Flash 165, Lightining, Marreco, POLI 19, Snipe, Star, 

Microtoner, Skipper 21, Techno, Raceboard, FAST 230, Mini-Oceano G1 e G3, Olimpico, Finn, FD e HPE25. 

 Os barcos participantes deverão se inscrever diretamente na secretaria do clube, entregando o formulário 

anexo preenchido junto com 02 (dois) quilos de arroz, feijão ou macarrão (por barco) na secretaria do 

YCSA até as 10h00min do dia 07 de maio. 

 

TAXAS: Não serão requeridas taxas de inscrição, no entanto o YCSA e ACESC determinam que cada 

embarcação traga 02 (dois) quilos de arroz, feijão ou macarrão que serão encaminhados para entidades 

assistenciais. 

 

ELEGIBILIDADE: É obrigatória a entrega do formulário de inscrição E DO ARROZ, FEIJÃO OU 

MACARRÃO para que uma embarcação se torne elegível. Embarcações não elegíveis não serão 

computadas na Súmula Final. 

 

PARTIDA: A regata terá a partida conforme a regra 26, com o sinal de atenção dado 05 minutos antes do sinal 

de partida. Todas as classes (que serão representadas por uma bandeira branca) partirão ao mesmo tempo, 

exceção feita à classe Optimist, para a qual será realizado um novo procedimento de partida com a bandeira da 

classe Optimist. A linha de partida será entre o mastro de bandeiras defronte à sede social do YCSA na 

extremidade de bombordo da linha e o mastro da CR onde estará desfraldada uma bandeira laranja na 

extremidade de boreste da linha. 

 

PERCURSOS: (DESENHOS ABAIXO) 

- PERCURSO PEQUENO: CLASSE OPTIMIST e OPEN BIC: marca 1 no meio da baia do CCSP e 

chegada em frente ao YCSA. 

 

- PERCURSO MÉDIO: CLASSES: MARRECO, 29er, 420, 470, DINGUE, SNIPE, Poli 19, DAY 

SAILER, RACEBOARD, TECHNO, LASER RADIAL, LASER STD, HC14, OLIMPICO, MO G1, 

FLASH 165, FINN e demais classes não relacionadas nos outros percursos: marca 1 no meio da baia 

do CCSP, marca 3 no meio do 2º lago e chegada em frente ao YCSA. 

 

- PERCURSO GRANDE: LIGHTNING, STAR, MICROTONNER, SKIPPER 21, MO G3, FAST 230, 

HC16, HC 21, SUPERCAT 17, A-CLASS, FD, NACRA, TORNADO, HPE25: marca 1 no meio da baia 

do CCSP, marca 2 no meio do 3º lago, marca 3 no meio do 2º lago e chegada em frente ao YCSA. 

 

MARCAS: 

- MARCAS DE PERCURSO 1, 2 e 3: TRIANGULAR LARANJA.  

- Todas as Marcas de percurso deverão ser rondadas por BORESTE. As Ilhas dos Amores, Eucaliptos, 

Carecas, Ilhote do 3º Lago não são marcas de percurso. 

 

CHEGADA: A linha de chegada será entre o mastro da CR portando uma bandeira de cor laranja na 

extremidade de bombordo da linha e a marca de chegada (TRIANGULAR VERMELHA) na extremidade de 

boreste. 



 

 

 

 

 

LIMITE DE TEMPO: BARCOS QUE NÃO CHEGAREM ATÉ ÀS 17h00min SERÃO 

CONSIDERADOS DNF (DID NOT FINISH). 

 

PRÊMIOS: Serão conferidos da seguinte maneira: 

- Troféu Ernesto Reibel para o clube com melhor resultado acumulado entre os três primeiros colocados da 

classificação geral de cada classe. 

- Troféu Clube Campeão: Clube com maior número de participantes inscritos. 

- Troféu Fita Azul: barco que cruzar em primeiro lugar a linha de chegada dentre todos os inscritos. 

- 1º ao 3º lugares: Optimist Geral 

- 1
o
 ao 10

o
 lugares: Optimist Principiante. 

- 1º ao 3º Geral: Demais classes 

 

COQUETEL E PREMIAÇÃO: Às 19h00min do dia 07
 
de Maio no restaurante social do YCSA. 

 

ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA: Qualquer alteração nas instruções de Regata será 

afixada no quadro geral de avisos no YCSA, na secretaria de vela, antes das 10h00min do dia 07 de Maio de 

2016. 

 

PERCURSO PEQUENO: OPTIMIST e OPEN BIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERCURSO MÉDIO: CLASSES: 

MARRECO, 29er, 420, 470, DINGUE, SNIPE, Poli 19, DAY 

SAILER, RACEBOARD, TECHNO, LASER RADIAL, LASER 

STD, HC14, OLIMPICO, MO G1, FLASH 165, FINN E DEMAIS 

CLASSES NÃO RELACIONADAS NOS OUTROS PERCURSOS. 
 

 
 

 

 

PERCURSO GRANDE: LIGHTNING, STAR, MICROTONNER, 

SKIPPER 21, MO G3, FAST 230, HC16, HC 21, SUPERCAT 17, A-

CLASS, FD, NACRA, TORNADO E HPE25. 
 

 
 



 

 

                             
     
       
 

 
FICHA DE INSRIÇÃO 

77ª TAÇA DOS LAGOS – 07/05/16 
        

 

CLASSE:_________________________________________ 

NUMERAL:__________________________ 

NOME DO BARCO:________________________________ 

CLUBE: ____________________________ 

 

TIMONEIRO: _____________________________________________________________________ 

TEL: _______________________EMAIL: _______________________  

 

TRIPULANTE 1: __________________________________________________________________ 

TEL: ________________________EMAIL: _______________________ 

 

TRIPULANTE 2: __________________________________________________________________ 

TEL: ________________________EMAIL: _______________________ 

 

TRIPULANTE 3: __________________________________________________________________ 

TEL: ________________________EMAIL: _______________________  

 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir. As Autoridades Organizadoras, assim como as 

pessoas que compõe estas agremiações e autoridades, assim como todas as demais partes envolvidas na organização do evento, não poderão ser 

responsabilizadas por quaisquer acidentes (inclusive morte), danos, perda pessoal, material ou de qualquer outra natureza, referente a barcos e 

participantes, e público que esteja acompanhando o evento em geral, antes, durante e depois do evento, posto que os participantes estão competindo 
por seu próprio risco e responsabilidade. 

Pela presente, autorizo a organização do evento de forma irrevogável, irretratável e gratuita, a utilizarem a minha imagem, nome, voz, e-mail, 

atuações e execuções captadas durante minha participação no evento, para fins institucionais, de divulgação, mídia social e publicidade do evento ou 
destas empresas, por todo e qualquer veículo, processo ou meio de comunicação e publicidade, existentes ou que venham a ser criados, incluindo, 

mas não se limitando à mídia impressa, televisiva, digital e pela internet.  Li os termos acima e firmo o documento por livre e espontânea vontade. 

 

 

Assinatura do Timoneiro ou Responsável:_______________________________ Data:_____/____/________  

 
 

É OBRIGATÓRIA A ENTREGA DE 02 (DOIS) QUILOS DE ARROZ, FEIJÃO OU MACARRÃO POR EMBARCAÇÃO. 

QUEM NÃO ENTREGAR SERÁ EXCLUÍDO DA SÚMULA. 


