Aviso de Regata Campeonato Paulista de Snipe

Flotilha 311
Autoridade Organizadora:

YACHT CLUB PAULISTA (Sede do Evento)
São Paulo – SP (Represa de Guarapiranga)
Coordenadas: -23.696115,-46.741863
Estrada do Itupu, 1077 – Chácara Vista Alegre
São Paulo – SP / CEP: 04922-100
Telefone: (11) 5514-6912
E-mail: copavela@ycp.com.br

Realização:
YCP – Yacht Club Paulista
Coordenação da Classe Snipe em São Paulo

Apoio:
CBVela: Confederação Brasileira de Vela
FEVESP: Federação de Vela do Estado de São Paulo
REGATTA: “O melhor do mundo náutico você encontra na REGATTA!”
4Pool: “Beyond Welfare”

Datas:

07, 08, 14 e 15 de novembro de 2015
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1. Regras
1.1. O Campeonato será regido pelas Regras de Regata à Vela da ISAF (International Sailing Federation) 2013-2016.
1.2. No caso de haver conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, prevalece o estabelecido nas
Instruções de Regata, que serão divulgadas por meios eletrônicos uma semana antes do campeonato. Cópias
impressas das Instruções e deste Aviso de Regata serão afixados nos murais da Sede Náutica, Lanchonete e Hangar
do YCP durante o campeonato.

2. Programação do Campeonato
2.1. Permanência: os barcos participantes deverão permanecer obrigatoriamenter no clube sede do campeonato
(YCP) durante todo o evento (do dia 07 ao dia 15 de Novembro) havendo a possibilidade de antecipação e extensão
do período de permanência para os barcos vindos de fora, de acordo com o detalhamento da agenda abaixo.
2.2. Regatas: estão programadas 08 regatas, podendo haver até 03 (três) regatas por dia. No dia 15 de novembro
nenhum procedimento de largada poderá ser iniciado após as 16:00.
2.3. Agenda:
Dia

Horário

WARM-UP

23/Out

12:00

10-18h

Pesagem dos Barcos no YCP e treino na RAIA 1, caso esteja livre.

06/Nov

23:59

Data limite p/ inscrição via internet (c/ desconto: R$175 por barco)

07/Nov

09-11h

07/Nov

11:30

Reunião de Comandantes na Lanchonete do YCP

07/Nov

14:00

Regata de Abertura Flavio Caiuby e Regatas do Dia na Raia 2

07/Nov

18:00

Cervejada e Premiação da Regata de Abertura (Lanchonete do YCP)

08/Nov

13:00

Regatas do dia na Raia 2

14/Nov

09:00

Julgamento de Protestos (Piso Superior da Sede Náutica do YCP)

14/Nov

10:00

Assembléia Geral da Classe Snipe SP e Eleição do Novo Coordenador

14/Nov

13:00

Regatas do dia na Raia 2

15/Nov

09:00

Julgamentos de Protestos (Piso Superior da Sede Náutica do YCP)

15/Nov

13:00

Regatas do dia na Raia 2

15/Nov

18:00

Julgamentos de Protestos (Piso Superior da Sede Náutica do YCP)

15/Nov

20:00

Premiação e Jantar de Encerramento (Sede Social do YCP)

31/Out,
a 02 /Nov

CAMPEONATO

Hangar II do YCP liberado para receber os barcos dos participantes de fora.
TREINO SUGERIDO: COPA YCP 8ª Etapa: regatas na RAIA 2 (local do
campeonato) com inscrição no valor de R$70 por Snipe. Inclui almoço de
confraternização no sábado (24), premiação, fotos profissionais e descontos
nas lojas Regatta®.
Mais informações: https://www.facebook.com/events/424523877747542/ ou
copavela@ycp.com.br

24 e 25/
Out
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09:00

Atividade

Inscrições presenciais na Secretaria do YCP (R$ 245 por barco)

Happy
END
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28/Nov

12:00

COPA YCP (RANKING ANUAL) com premiação e jantar de encerramento

29/Nov

10:00

2nd Snipe Day 2015 (CCSP): traga seu Snipe e ganhe o almoço + inscrição grátis

06/Dez

18:00

Fim da isenção da guardaria no HANGAR II do YCP para os barcos vindos de fora

2.2. Convidados: os conjuges, filhos ou convidados dos velejadores inscritos poderão frequentar o YCP sem ônus
durante o período de estadia das embarcações no clube, desde que informem os nomes e respectivos RGs no e-mail
copavela@ycp.com.br com ao menos 2 dias de antecedência para efeito de controle na portaria. Este convite é
limitado a 1 acompanhante adulto por velejador inscrito + crianças. NOTA: para o jantar de encerramento
(campeonato e/ou COPA YCP), pedimos que informem o número de convidados com antecedência de ao menos dois
dias. Será cobrada taxa individual de R$50 (adulto) e R$ 25 (criança de até 8 anos) para convidados (não inscritos)
que estiverem presentes no(s) jantar(es) de encerramento.
2.3. Vagas no Hangar: na falta de vagas no hangar (que é de preferência dos sócios), os barcos de fora permanecerão
em seu corredor, estando sujeitos à retirada do hangar pelos guardadores para livrar passagem durante o dia nos
finais de semana.O Local é seguro, e o Hangar permanece trancado a noite, porém o YCP NÃO SE RESPONSABILIZA
por perdas, furtos e danos de quaisquer espécie que venham a ocorrer durante a estadia dos barcos em suas
dependências.

3. Elegibilidade e Inscrições
3.1. Serão elegívies para inscrição todos os barcos da classe Snipe. As inscrições ON-LINE serão feitas mediante
formulário eletrônico no sistema RACEFINDER® através do link www.paulistasnipe.comvoce.net . Após a inscrição, o
pagamento será automaticamente direcionado para o sistema PAY PAL, que oferece inúmeras formas de
pagamento. O velejador deverá preencher os cadastros e guardar sua senha em local seguro para futuros eventos.
O valor da inscrição por barco é de R$ 175 (cento e setenta e cinco reais) até o dia 06 de novembro (véspera do
campeonato). O sistema ON-LINE será encerrado às 23:59 do dia 06 de Nov. Excepcionalmente serão aceitas
inscrições até às 11:00 do dia 07 de Nov. Neste caso, as inscrições só poderão ser feitas presencialmente na
secretaria do YCP, mediante cobrança de 40% de acréscimo (R$ 245 = duzentos e quarenta e cinco reais). NÃO DEIXE
SUA INSCRIÇÃO PARA A ÚLTIMA HORA!!!

4. Pesagem das Embarcações
4.1. Será feita por sorteio após as regatas. A embarcação que for pesada e cujo resultado estiver abaixo do mínimo
estabelecido pela SCIRA (172,8kg) será desclassificada do campeonato. Não serão permitidos lastros colados com fita
adesiva ou amarrados. Estes deverão estar fixados com cola, evidenciando seu caráter permanente. A balança estará
à disposição dos velejadores para pesagem de suas embarcações no YCP a partir de 31 de outubro.
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5. Área de Regatas
5.1. As regatas serão realizadas na Raia 2 (dois) da Represa de Guarapiranga (Anexo C).

6. Percursos
6.1. Os diagra as

ostrados os a e os 'A' e B serão si alizados da segui te

a eira:

6.1.1. 'Galhardete Dois': 04 (quatro) pernas em barla-sota com chegada em popa (Anexo A).
6.1.2. 'Galhardete Um': 05 (cinco) pernas em barla-sota com chegada em contravento (Anexo B).
6.2. A Comissão de Regatas poderá, a qualquer momento, utilizar marcas de percurso como marcas de largada e
chegada.
6.3. As marcas de contorno deverão ser deixadas por bombordo, e as de partida e chegada, segundo suas próprias
definições.

7. Pontuação
7.1. 04 (quatro) regatas devem ser completadas para constituir a série e validar o campeonato.
7.2. Quando menos de seis regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas
pontuações de cada regata.
7.3. Quando 06 (seis) ou 07 (sete) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de
suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado.
7.4. Quando 8 (oito) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas
pontuações de cada regata, excluindo-se seus dois piores resultados.

8. Premiação
8.1. Troféu tra sitório será e tregue ao ve edor da pri eira regata da série da Etapa Capital, atizada de ‘egata
Flavio Caiu .
8.2. Findas as regatas do dia 08 de novembro a flotilha será dividida em dois grupos (OURO e PRATA) para fins de
premiação separada no acumulado do campeonato. O critério de divisão será o ranking acumulado nos dois
primeiros dias de regatas, sendo (n/2+1) barcos na categoria OURO e o restante na PRATA, tal que
é o número
total de barcos inscritos.
8.3. Medalhas permanentes serão entregues aos 5 (cinco) primeiros da colocação geral nos grupos OURO e PRATA, e
também aos 3 (três) primeiros nas categorias mista, master, júnior, pai e filho, B e à 1º tripulação feminina, podendo
uma tripulação ser premiada nos grupos (geral) e também em alguma categoria da qual faça parte.
8.4. O troféu tra sitório Co odoro Flávio Caiu

será e tregue ao campeão geral da categoria OURO.

9. Isenção de Responsabilidade e Cessão do Direito de Uso de Imagem
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9.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir. As
Autoridades Organizadoras, assim como as pessoas que compõe estas agremiações e autoridades, assim como todas
as demais partes envolvidas na organização do evento, não poderão ser responsabilizadas por quaisquer acidentes
(inclusive morte), danos, perda pessoal, material ou de qualquer outra natureza, referente a barcos e participantes,
e público que esteja acompanhando o evento em geral, antes, durante e depois do evento, posto que os
participantes estão competindo por seu próprio risco e responsabilidade.
9.2. O YCP, a REGATTA, a FEVESP e a CBVELA se reservam o direito de fotografar, filmar, divulgar e propagar o
material decorrente do evento. Os velejadores inscritos concordam em ceder o uso de sua imagem para efeitos de
promoção do evento em meios públicos de comunicação por prazo indeterminado.

10. INFORMAÇÕES
10.1. Para mais informações, entre em contato com os Capitães de Flotilha de SP ou com o YCP:


Yacht Club Paulista a/c Diretoria de Vela // Tel (11) 5514-6911 ou 6912;



e-mail: copavela@ycp.com.br ou através da página do facebook do evento e/ou do Yacht Club Paulista.

Pedro Quezada
Coordenador da Classe Snipe SP

Alberto Barzaghi Hackerott
Diretor de Vela YCP

“ ipe: u a lasse ue so eviveu ao te po e cresceu, po ue sou e se atualiza se
por Flavio Caiuby i.m. (Ex-Comodoro da SCIRA)
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ANEXOS:

YCP

RAIA
2
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