
      

 
 

UBATUBA SAILING FESTIVAL- USF/ 2019 
 
O UBATUBA IATE CLUBE – UIC convida todos os velejadores da Classe Vela Oceânica, para 
participarem da 9ª edição do UBATUBA SAILING FESTIVAL – USF 2019, válido também como 
***Campeonato Paulista – 1º Etapa/2019. (ORC, IRC E BRA- RGS) 
 
Dias: 20, 21 e  22  de Junho de 2019. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

20/06/2019 – Quinta feira 

 Das 8hs as 10hs : Encerramento das inscrições e entrega de kit 

 12hs: Regatas BARLA SOTA 
• 17hs: Confraternização e recepção para os velejadores com canoa de bebidas, chopp e NOSSO 

TRADICIONAL CHURRASCO DE PEIXE 
 

21/06/2019 – Sexta feira 

• 12hs: Regata Percurso LONGO 
• A partir das 17hs:recepção para os velejadores com canoa de bebidas e macarronada. 

 
 
22/06/2019 – Sabado 

• As 12hs.Regata Percurso MEDIO OU BARLA DOTA 
•  Após a Regata  - “Canoa” de bebidas e  FEIJOADA. Em seguida, cerimônia de encerramento e 

premiação – SORTEIO DE BRINDES!!! 

 

  CLASSES CONVIDADAS: 

ORC, RGS A B C e CLASSICOS, IRC, C30, CLASSICOS e BICO DE PROA - A B 
 

 VALORES DE INSCRIÇÕES: 
 
R$100,00 POR TRIPULANTE – ATÉ O DIA 10/06 
R$130,00 POR TRIPULANTE – A PARTIR DE 11/06 

 

ESTADIAS: 

Será franquiada a permanência dos veleiros de fora de Ubatuba, de 16/06 A 23/06, na marina do UIC, sem 
custos. 

 

REGRAS E ELEGIBILIDADE: 

Conforme REGRAS de Regata a Vela (RRV) da ISAF, regras da classe, para os veleiros elegíveis 

com CERTIFICADO DE MEDIÇÃO VÁLIDOS PARA 2019, para todas as classes e demais 

documentos usuais das respectivas classes e também da Marinha do Brasil. 

 



PROPAGANDA: 

 Não serão aceitas inscrições de mais de dois (02) 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 prórias classes. A Organização definirá casos fortuitos e/ou 

outros, ao seu próprio critério e informará, e sua decisão será inapelável. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Os competidores que participarem do evento o farão por seu próprio risco e sob sua única 

responsabilidade. Fica valendo a Regra 4 – DECISÃO DE COMPETIR.  O UIC e/ou a Organização, 

a Comissão de Regatas, o Patrocinador e os Apoiadores não se responsabilizarão por quaisquer 

danos materiais e físicos relacionados diretamente a este evento. 

Os comandantes das embarcações inscritas ou seu proprietário serão os únicos responsáveis para 

eventuais danos causados por esta ou por seus respectivos tripulantes. 

 

INFORMAÇÕES:  

Ubatuba Iate Clube – Secretaria 

Tels: (12) 3842-8081 – www.ubatubaiateclube.com.br 

e-mail: ubatubaiateclube@terra.com.br 

 

Agradecemos desde já a presença de TODOS e sejam bem vindos ao UIC. 
Bons ventos e boa regata! 
 

Alain Simon 
Pela Diretoria de Vela do Ubatuba Iate Clube 
 

Jaqueline Correa 
Organização 


