
              
 
 
 

AVISO DE REGATA 
 

13º. Campeonato Brasileiro da Classe HPE25  
 
 

Realização: 
Prefeitura Municipal de Ilhabela 

Associação Brasileira da Classe HPE 25 

 

Local – Praia do Saco da Capela 

Datas: 14 a 18 de junho 2017 – Ilhabela-SP 
 
 
 

 
1. REGRAS 

A série será disputada de acordo com as regras conforme definidas nas Regras de Regata a Vela da WS 2017-
2020, (http://www.sharklion.com/proyectos/cbvela/Download/regras_de_regata_a_vela_-_rrv_2017_2020.pdf )  
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.   
1.2. Adendo Q – regatas de flotilha arbitradas, em todas as regatas  
 
2. ELEGIBILIDADE 

A regata será aberta a todos os barcos que estiverem de acordo a Associação Brasileira da Classe HPE-25 e 
certificados de medição da Classe HPE-25 validos para 2017. É obrigatória a apresentação dos certificados de 
medição no ato da inscrição. 
 
3. PROGRAMA DE REGATAS e PONTUAÇÃO  

 Dia 14 de junho – medição e regata treino 

 Dia 15 de junho: largada 13h  

 Dia 16 de junho: largada 12h  

 Dia 17 de junho: largada 12h  

 Dia 18 de junho: largada 12h  
Estão programadas 10 (dez) regatas 

http://www.sharklion.com/proyectos/cbvela/Download/regras_de_regata_a_vela_-_rrv_2017_2020.pdf


 
3.1 No dia 18 de junho, nenhuma regata terá partida após as 15:00h. 
3.2 Poderão ser corridas até 03 regatas por dia.  
3.3 Quando houver mais de 06 regatas haverá 01 descarte.  
3.4 O campeonato será valido quando corridas 03 (três) regatas validas. 
 
4. INSCRIÇÕES / TAXAS 

3.1 Inscrições tem o valor de R$ 750,00 por barco e devem ser feitas via deposito bancário e comprovante 
enviado para aviebig@uol.com.br:  Banco Itaú – Agencia 0742 CC 55286-2 CNPJ 09.380.016/0001-41 – Carlos 
Sodré Eventos. Favor colocar o seu numeral em centavos para ajudar na identificação do deposito. 
 
 
5. LOCAL DAS REGATAS 

As regatas serão realizadas no Canal de São Sebastião e entorno. 
 
6. PERCURSOS 

Os percursos serão ‘barla-sota’ com quatro, cinco ou seis pernas. 
6.1 BARLA SOTA COM GATE: quando tiver a bandeira FOX hasteada antes do tiro de atenção, o percurso terá um 

gate no meio do popa que devera ser montado em todas as pernas do popa. Estará posicionado 

aproximadamente no meio da perna, deverá ser montado em todas as pernas de popa daquela regata. 

7. PREMIAÇÃO 

Serão premiados os 05 (cinco) primeiros colocados na classificação geral, e os 03 (três) primeiros colocados na 
categoria Silver.  
 
8. SERVIÇOS 

8.1  Hospedagem 
A Escola de Vela Lars Grael oferece hospedagem gratuito em apartamentos na Escola. Os apartamentos tem dois 
beliches, ventilador e frigobar. Banheiro compartilhado. Reservas diretamente com a Secretaria da EVI – 
vela@ilhabela.sp.gov.br.  
8.2 Hora marcada balsa  
Lembrar  opção de marcar com antecedência a hora de travessia na balsa, tanto na ida como na volta. Isso é feito 
pelo site: https://app.dersa.sp.gov.br/ViaDigital/  
 

9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a Regra 4, Decisão de Competir. A 
Autoridade Organizadora não aceitará 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. 
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