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CAMPEONATO PAULISTA DA CLASSE OPTIMIST 
Escola Municipal de Vela de Ilhabela “Lars Grael” 

17, 18, 24 e 25 de setembro de 2016. 
 

1º Aviso de Regata 
 

1. REGRAS 

 

1.1. A série será disputada de acordo com as regras conforme definidas nas Regras 
de Regata a Vela da ISAF 2013-2016, aplicando-se as determinações da 

FEVESP. 
 
1.2. No caso de conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, 

prevalece o estabelecido nas Instruções de Regata. 
 
1.3. Será realizado o Check-in e Check-out de todas as embarcações. 
 
1.4. Chefes de Equipe, treinadores e pessoal de apoio não deverão navegar a menos 

de 100 (cem) metros da área de regata e de qualquer competidor, desde o sinal 
de preparação até que todos os barcos tenham chegado ou a Comissão de 
Regatas tenha sinalizado “retardamento”, “chamada geral” ou “anulação”. 

 

2. PROPAGANDA 

 

A propaganda será restrita à categoria C de acordo com o Regulamento 20 da 
ISAF. A Autoridade Organizadora poderá requerer que todos os participantes 
exibam adesivos do patrocinador do evento em seus cascos, de acordo com a 
regulamentação 20.3 (d)(i) da ISAF. 

 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES  

 

3.1. São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Apêndice 2 das 
regras de regata da ISAF 2013-2016 e estejam regulares com a FEVESP e a 
COSP. 
 

3.2. A pré-inscrição poderá ser feita através do formulário no final deste AR, que deve 
ser preenchido e enviado por e-mail para inscricao.vela@ilhabela.sp.gov.br. 

 

3.3. Os velejadores elegíveis deverão efetuar suas inscrições na secretaria do 
evento, conforme a programação. 
 

3.4. A taxa de inscrição será 01 (um) kit de alimentos contendo: 
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- 05 kg de arroz; 

- 03 kg de feijão; 

- 02 kg de açúcar; 
- 02 litros de óleo de cozinha; 

- 03 litros de leite longa vida; 

- 12 garrafas de 510 ml de água mineral sem gás (01 fardo); 
- 12 unidades de barrinha de cereal. 

 

Os alimentos devem estar com prazo de validade de, no mínimo, 03 meses 
para o vencimento. 
 

4. PROGRAMA DE REGATAS 

 
4.1. Estão programadas 12 regatas. 
 
4.2. Poderão ser realizadas até 03 regatas por dia. 
 
4.3. Programação: 
 

17/09/2016 (sábado) 9h às 11h 

11h 

12h 

Recepção e Inscrições. 

Reunião de Comandantes 

Regatas do dia 

18/09/2016 (domingo) 11h Regatas do dia 

24/09/2016 (sábado) 12h Regatas do dia 

25/09/2016 (domingo) 11h 

16h 

Regatas do dia 

Cerimônia de Premiação  

 

5. INSTRUÇÕES DE REGATAS 

 
As Instruções de Regata estarão à disposição dos participantes no quadro oficial de 
avisos da sede do campeonato. 
  

6. LOCAL DO EVENTO E PERMANÊNCIA DOS BARCOS 

 
Escola Municipal de Vela de Ilhabela “Lars Grael” 
Rua Bartolomeu de Gusmão, 140 – Pequeá – Ilhabela. 
(12) 3896-6737 
 
 
 

7. AVISOS AOS COMPETIDORES 
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Todos os avisos aos competidores serão afixados no Quadro de Avisos de regata 
localizado na sede do campeonato. 
 

8. PERCURSOS 

 

Serão informados nas Instruções de Regata. 
 

9. PONTUAÇÃO E DESCARTE  

 

Um mínimo de 04 (quatro) regatas deve ser completado para constituir a série. 
 
Sendo completadas até 05 regatas, a pontuação do barco na série será a soma de sua 
pontuação em cada regata. 
 
Sendo completadas de 06 a 08 regatas, a pontuação do barco na série será a soma de 
sua pontuação em cada regata, excluindo o pior resultado. 
 
Sendo completadas de 09 a 12 regatas, a pontuação do barco na série será a soma de 
sua pontuação em cada regata, excluindo os dois piores resultados. 
 

10. PREMIAÇÃO 

 

Os prêmios serão outorgados da seguinte maneira: 
 
• 1º ao 3º Geral 
• 1º ao 3º Geral Feminino 
• 1º ao 3º Veterano Mirim 
• 1º ao 3º Veterano Infantil 
• 1º ao 3º Veterano Juvenil 
• 1º ao 10º Estreante 
 

11. RESPONSABILIDADE 

 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. A Prefeitura Municipal de 
Ilhabela, a Confederação Brasileira de Vela (CBVela), a Federação de Vela do Estado 
de São Paulo (FEVESP), os clubes filiados, 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 estarão competindo 
por seu próprio risco e responsabilidade. 
 
 
 

Bons Ventos! 
Ficha de Inscrição 
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CATEGORIA: 

ESTREANTE | VETERANO 

Mirim (07 a 10 anos) 
Infantil (11 a 12 anos) 

Juvenil (13 a 15 anos) 

 
Atleta: _________________________________________________________ 

Idade: ______________ E-mail: _____________________________________ 

Clube: ____________________ Cidade: ______________________________ 

        
 
 
Nota importante: Os competidores participam da regata a seu próprio risco. A 

organizadora, a Prefeitura Municipal de Ilhabela, A Secretaria de Esportes, Lazer e 

Recreação, a Federação de Vela do Estado de São Paulo (FEVESP), os Clubes filiados, 

assim como as pessoas que compõem essas agremiações e autoridades, como também 

todas as demais partes envolvidas na organização do evento, não poderão ser 

responsabilizados e nem a eles poderá ser imputada qualquer obrigação por quaisquer 

acidentes (inclusive morte), danos, perda pessoal, de materiais ou de qualquer outra 

natureza, referente a barcos, participantes e público que esteja acompanhando o evento 

em geral, antes, durante e depois do evento. 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

     Declaro ser responsável pelo atleta menor de idade acima citado e autorizo sua 

participação no evento, assumindo total responsabilidade sobre quaisquer ocorrências. 

 
 

 
Ilhabela, ____ de _______________de 2016. 
 

 
 

 
___________________________________ 

  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
 
 

_______________________________________________________________ 

PARA USO DA SECRETARIA DO EVENTO: 
  
      Pagamento da taxa de inscrição (Kit Alimentos) 

      Recebimento de camiseta 


