
                              
                        

                           
 

 

COPA ENERGISA DA CLASSE 29er 

Aviso de Regata 

12 A 15 DE Novembro de 2016 

Yacht Club Santo Amaro 

Guarapiranga, São Paulo 

Autoridades Organizadoras: 

Classe 29er Brasil, Yacht Club Santo Amaro e Confederação Brasileira de Vela 

 

1. REGRAS 

1.1. A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela da ISAF – 

International Sailing Federation – 2013-2016. 

1.2. Serão aplicadas as prescrições da CBVela – Confederação Brasileira de Vela. 

1.3. Em caso de conflito entre o Aviso e as Instruções, prevalecem as Instruções de Regata. Isto 

modifica a regra 63.7. 

1.4. Regras internacionais da classe: 

http://www.sailing.org/tools/documents/29er2016CR010116-[19816].pdf  

 

2. PROPAGANDA 

2.1 Deverá estar em conformidade com o Regulamento 20 da ISAF. 

 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1 São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Regulamento 19 da ISAF e 

em dia com a anuidade internacional da Classe. 

3.2 A anuidade internacional da Classe deverá ser comprovada. 

3.3 As inscrições deverão ser feitas diretamente na secretaria do campeonato 

3.4 Prazo: As inscrições deverão ser concluídas até às 11:30hrs do dia 12 de novembro de 

2016. 

http://grupoenergisa.com.br/
http://www.sailing.org/tools/documents/29er2016CR010116-%5b19816%5d.pdf


                              
                        

                           
 

4. TAXAS 

Não serão cobradas taxas de inscrição, o evento é gratuito aos velejadores da Classe 29er 

 

5. PROGRAMAÇÃO 

Data Hora Evento 

12/nov 

09:00 as 
11:30 Recepção e Inscrições 

10:30 Reunião de Comandantes e informações sobre a Clinica 

13:00 Sinal de atenção da 1º regata do dia 

17:30 Palestra com Técnico  

13/nov 

10:30 Palestra com técnico 

13:00 Sinal de atenção da 1º regata do dia 

17:30 Palestra com Técnico  

14/nov 

10:30 Palestra com técnico 

13:00 Sinal de atenção da 1º regata do dia 

17:30 Palestra com Técnico  

19:00 Confraternização  

15/nov 

10:30 Palestra com técnico 

13:00 Sinal de atenção da 1º regata do dia 

17:30 Palestra com Técnico  - Fechamento do evento e premiação 

 

5.1 Estão programadas 16 (dezesseis) regatas, podendo haver até 04 (quatro) regatas por dia. 

5.2 As “Palestras com Técnico” serão a respeito de regulagens, técnicas de velejo, táticas de 

regata, apresentação dos vídeos do dia e troca de informações entre os velejadores. 

 

6. MEDIÇÕES / INSPEÇÃO 

 Não haverá medição dos equipamentos 

 

http://grupoenergisa.com.br/


                              
                        

                           
 

7. INSTRUÇÕES DE REGATA 

As Instruções de Regata estarão disponíveis a partir das 13h00min do dia 12 de novembro de 

2016. 

 

8. ÁREA DE REGATAS 

As regatas serão disputadas na raia 3 da Represa de Guarapiranga. 

 

9. PERCURSOS 

9.1 O percurso utilizado será o Barla Sota 

 

10. PONTUAÇÃO 

10.1 04 (quatro) Regatas devem ser completadas para constituir a série. 

10.2 (a) Quando menos de 07 (sete) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco 

na série será a soma de suas pontuações de cada regata. 

(b) Quando de 07 (sete) a 11 (onze) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco 

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

(c) Quando de 12 (doze) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será 

a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se os dois piores resultados. 

 

11. PUNIÇÃO 

11.1 Será aplicado o Apêndice P das Regras de Regata a Vela 2013-2016 com a seguinte 

modificação: não serão aplicadas as regras P2.2 e P2.3. 

11.2 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. 

 

12. PREMIAÇÃO 

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

 

 

http://grupoenergisa.com.br/


                              
                        

                           
 

13. 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. 

 

14. LOCAL DE PERMANÊNCIA: 

14.1 Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados no Yacht Club Santo Amaro 

14.2 Todos os barcos deverão permanecer na sede do evento durante todo o período do 

Campeonato 

 

15. 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. 

 

16. SEGURO 

Cada participante será responsável por contratar seguro para danos pessoais, materiais e 

contra terceiros a seu critério exclusivo e às suas expensas. 

 

17. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Yacht Club Santo Amaro 

End.: Rua Edson Régis, 481, Jardim Guarapiranga, São Paulo, SP 

Fone: (11) 5687 8847 

e-mail: atendimento@ycsa.com.br  Pamela 

e-mail: marketing@ycsa.com.br  Leandro 

www.ycsa.com.br  

 

 

http://grupoenergisa.com.br/
mailto:atendimento@ycsa.com.br
mailto:marketing@ycsa.com.br
http://www.ycsa.com.br/


                              
                        

                           
 

 

COPA ENERGISA DA CLASSE 29ER 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome do Timoneiro _____________________________________ 

E-mail:________________________ Telefone:________________ 

 

Nome do Proeiro _______________________________________ 

E-mail:________________________ Telefone:________________ 

 

Clube:_________ Estado:__________ Numeral:_______________ 

 

Veleja há quanto tempo na Classe:___________ 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

Reconheço que a decisão de competir no 43º Campeonato Brasileiro da Classe Laser é de 

minha inteira e exclusiva responsabilidade e que o Yacht Club Santo Amaro e outros 

envolvidos com a organização do Campeonato ou qualquer outra pessoa envolvida na 

organização não se responsabilizam por qualquer lesão, inclusive morte, danos materiais ou 

pessoais, ocorrida durante ou em consequência de minha participação no Campeonato. 

"Obrigo-me a cumprir todas as regras da ILCA e da ISAF, podendo ser penalizado em caso de 

descumprimento não me escusando de observá-las alegando desconhecimento."  

 

 

 

_____________________________, ______ de _________________ de____ 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Velejador 

http://grupoenergisa.com.br/

