
                                                           

 
AVISO DE REGATA 

 

Campeonato Paulista da Classe HPE25 – 2017 
1,2 e 8,9 de abril de 2017 

 

Realização 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CLASSE HPE-25 

YACHT CLUB PAULISTA 
 
 
1. REGRAS 
A série será disputada de acordo com as regras conforme definidas nas Regras de Regata a 
Vela da WS 2017-2020 (RRV WS 2017-2020), aplicando-se as determinações da CBVela e Regras 
da Classe HPE. 
No caso de haver divergências entre o Aviso de Regata, e as Instruções de Regata, prevalece esta 
última. Isso altera a regra 63.7 das RRV 2017-2020. 
1.1. Adendo Q – regatas de flotilha arbitradas, em todas as regatas 
(http://www.sailing.org/tools/documents/AddendumQversion20130121-[14297].pdf). 
Terá um juiz acompanhando as regatas e fazendo julgamento dos protestos na água. Não teremos 
protestos em terra. 
Alterando Regra 44, PUNIÇÃO. 
 Punição indicado  pelo Jury em qualquer perna do percurso será de 360º. 
Autopunição em qualquer perna do percurso, ou seja, antes do Jury formalizar a penalização com 
bandeira vermelha, será de 270º. 
 
2. ELEGIBILIDADE 
A regata será aberta a todos os barcos que estiverem de acordo com o Apêndice 2 das Regras de 
Regata da WS 2017-2020, e registrado e em dia na Associação Brasileira da Classe HPE 25. 
 
3. AVISOS AOS COMPETIDORES 
3.1 Todos os avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos de regata localizado 
na sede do evento. 
3.2 Será realizada uma reunião de Comandantes na sábado, dia 1 de abril, às 10h30m, no 
Lanchonete Náutico do Yacht Club Paulista. 
3.3  Os barcos que vierem de outros estados ou da Ilhabela devem deixar o barco no YCP. 
 
4. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA 
Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada até uma hora antes da primeira regata do 
dia em que entrarão em vigor, exceto alteração no programa de regatas que será afixado até duas 
horas após da chegada da CR em terra. Poderá haver informações/alterações do aviso de regata ou 
instrução de regata na água, para isso a CR hasteará a Bandeira Lima informando todos os barcos.  
 

http://www.sailing.org/tools/documents/AddendumQversion20130121-%5b14297%5d.pdf


5. INSCRIÇÕES / TAXAS 
5.1 O valor da inscrição do Campeonato Paulista é de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por 
barco.  
5.2 As inscrições e pesagem previa dos tripulantes deverão ser realizadas na Secretaria do 
Campeonato (YCP) dia 01 de abril das 9 as 11 horas.  
 
6. PROGRAMA DE REGATAS / PONTUAÇÃO / PROTESTOS 
Estão programadas 10 (dez) regatas para o campeonato, e poderão ser corridas, no máximo, 03 
(três) regatas por dia. 
6.1 No dia 9 de abril, nenhuma regata terá partida após as 15:30hs. 
6.2 A hora programada para o sinal de atenção dia 1, será às 13:00hs, dias 2 e 8 será às 12:00hs e dia 
9 as 11:00hs. 
6.3 Quando a Bandeira ALFA estiver exposta na chegada significa que não haverá outra regata 
naquele dia.  
6.4 Quando completado 06 regatas haverá 01 descarte. 
6.5 O campeonato será válido quando corridas 03 (três) regatas forem completadas. 
6.6 Alterando as regras 61.3 e 62.2 do RRV-WS/2017-2020: o limite de tempo para protestos de 
certificados de medição entre barcos e possíveis correções será até 11 horas do dia 1 de abril de 
2017. Após esta data, os mesmos serão encaminhados ao comitê técnico da classe HPE e não 
alterarão os resultados deste evento. 
 
7. INSTRUÇÕES DE REGATA 
7.1. As Instruções de Regata estarão à disposição dos participantes no ato da inscrição na Secretaria 
do Campeonato. 
 
8. LOCAL DAS REGATAS 
8.1 As regatas serão realizadas na Represa de Guarapiranga  
 
9. PERCURSOS 
9.1 Os percursos serão ‘barla-sota’ com quatro, cinco ou seis pernas. Os percursos serão explicados 
detalhadamente nas Instruções de Regata. 
 
10. PREMIAÇÃO 
10.1 Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados na categoria geral, e os 02 (dois) primeiros 
colocados da categoria “Silver”. 
 
11. ALOJAMENTO NA SEDE DO CAMPEONATO:  
O YCP oferece confortável casa localizada dentro do clube para alojar os velejadores de fora de São 
Paulo. Apenas R$70 por dia por pessoa. Inclui cozinha, lavanderia, TV digital por satélite, sala ampla 
com mesa de sinuca e quartos com A/C quente e frio. Envie e-mail para secretaria@ycp.com.br e 
faça já suas pré-reservas! As vagas são limitadas! 
 
12. RESPONSABILIDADE 
12.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de 
Competir. A Federação de Vela do Estado de São Paulo (FEVESP), o Yacht Club Paulista, os clubes 
filiados, a Marinha do Brasil, a Comissão de Regatas e todas as partes envolvidas na organização do 
evento, não assumem qualquer responsabilidade por acidentes, inclusive morte, danos, perda 
pessoal, de materiais ou de qualquer outra natureza, referente a barcos e participantes, antes, 
durante e depois do evento. Os participantes estão competindo por seu próprio risco e 
responsabilidade. 
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