
 

 

 

AVISO DE REGATA 
 
 

3ª Etapa do XVI CIRCUITO ILHABELA  
COPA SUZUKI  

 
 

2ª. CAMPEONATO PAULISTA DE VELA 
OCEÂNICA 

 

10, 11 e 17, 18 de setembro de 2016 
  

O YCI convida os velejadores de oceano das classes ORC, IRC, C30, HPE-
25, HPE-30, BRA-RGS e RGS SILVER e BICO de PROA para participarem 
da 3ª Etapa do XVI CIRCUITO ILHABELA COPA SUZUKI 2016 e 2ª. ETAPA 
DO CAMPEONATO PAULISTA DE VELA OCEÂNICA 2016, com organização 
e realização do Yacht Club de Ilhabela, FEVESP, com o patrocínio máster da 
SUZUKI VEICULOS, e Co- 
patrocínio da B & G. Apoios da North Sails, Revista Mariner, Revista 
Ancoradouro, Radio Antena 1, Balaio de Ideias e Prefeitura Municipal de 
Ilhabela. 
 
LOCAL, ORGANIZAÇÃO, SEDE e ESTADIAS: A Sede e a Autoridade 
Organizadora é o YACHT CLUB DE ILHABELA - YCI; A estadia dos veleiros 
competidores é livre no YCI (ILHABELA) para os veleiros de fora de Ilhabela, 
de 3 a 25 de setembro de 2016. 
 
REGRAS E ELEGIBILIDADE: Conforme REGRAS de Regatas à Vela (RRV) 
da ISAF 2013/2016, regras das classes, para os veleiros elegíveis, com 
Certificados de Medição válidos 2016 para todas as Classes e demais 
documentos usuais das respectivas Classes, como também da Marinha. 
 
PROPAGANDA: Não serão aceitas inscrições de mais de 2 (dois) veleiros 
com o mesmo Patrocinador (Razão Social ou Nome Fantasia), independente 
da classe em que participarem neste Evento, exceto nomes de fabricantes de 
veleiros, velerias e/ou das próprias classes. A Comissão Organizadora 
definirá casos fortuitos e/ou outros, ao seu próprio critério, e informará a 
Comissão Técnica de sua decisão, que será inapelável.    
 
INSCRIÇÕES: Serão feitas no YCI, no dia 09 de setembro das 18h às 21h,   
e dia 11 das 08h as 11h na Secretaria do Evento no YCI, com valor de R$ 
100,00/Tripulante (cem reais por tripulante), exceto Tripulante-Mirim, que é 
isento de Taxa de Inscrição. 
 
REGULAMENTO: O Regulamento deste Evento/Etapa, ”XVI CIRCUITO 
ILHABELA DE VELA DE OCEANO – COPA SUZUKI 2016”, estará disponível 
no site do YCI www.yci.com.br, e Regulamento do Campeonato Paulista 2016 
assim como determinações e regras das Classes. A Instrução de Regata será 
entregue no ato da inscrição. 
 
Raias: Poderá haver raias e percursos diferentes para as diferentes Classes. 
Esta programada pelo menos 01 regata de percurso médio  ou longo. 
 
PREMIAÇÃO: Haverá a premiação tradicional do ”XVI CIRCUITO ILHABELA 
DE VELA DE OCEANO – COPA SUZUKI 2016”, para os 3 primeiros 
colocados de cada classe. 

http://www.yci.com.br/


 

 

 

   
RESPONSABILIDADES: Os competidores que participarem deste 
Evento/Etapa do XVI CIRCUITO ILHABELA COPA SUZUKI 2016, o farão por 
seu próprio risco e sob sua única responsabilidade; Fica valendo a REGRA 4 
– DECISÃO DE COMPETIR; O YCI e/ou a Comissão Técnica e/ou a 
Comissão de Regatas e/ou os Patrocinadores e/ou os Apoiadores,  
não se responsabilizam por quaisquer danos materiais, físicos ou mesmo de 
morte, relacionados diretamente a este Evento/Etapa esportiva, suas 
atividades antecedentes, assim como durante o Evento/Etapa, no YCI e fora 
dele, ou após ser completado. 
 
DIREITOS DE MÍDIA E DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO: Os direitos de 
mídia e de divulgação deste Evento/Etapa, ou ao nome que este Evento 
possa vir a ter, das imagens fotográficas e/ou filmadas e/ou registradas por 
outra forma, são exclusivos e irrestritos do YCI e de sua Organização, que 
podem determinar a quem subrugá-los ou repassá-los, para qualquer uma 
das mídias disponíveis, tanto para fins editoriais ou de divulgação comercial; 
Neste sentido, os nomes dos competidores e/ou de seus dados, materiais 
biográficos e de divulgação estarão desde já disponibilizados sem restrições 
ao YCI e/ou à sua Organização. 
  
DEMAIS INFORMAÇÕES: 
- No site do YCI (www.yci.com.br), ou pelo tel. do YCI, xx (12) 3896-2300, 
com Paulo Lamblet  e/ou Natalia. 
- A tradicional CANOA de CERVEJA e outros eventos, esperam pelos 
Velejadores, Sócios do YCI e seus Convidados, após todas as regatas, 
também no YCI.  
 
Agradecemos desde já a presença, sejam bem vindos ao YCI, e desejamos 
bons ventos e boa sorte. 

 
 
        Carlos Eduardo Souza e Silva 

         Diretor de Vela 
 

                

http://www.yci.com.br/

