
                                                                                                             

TAÇA HUMBOLDT 2013 

 
AVISO DE REGATA 

Autoridade Organizadora: 

COSP, Classe 420 São Paulo & Yacht Club Santo Amaro  

Juria: 

Yatch Club Santo Amaro 

Patrocínio: 

Colégio Humboldt 
 

24 e 25 de AGOSTO de 2013 
Yacht Club de Santo Amaro – YCSA 

Represa Guarapiranga – Raia 2 

Rua Edson Regis, 481 -Tels: 11-5687-8847 / 11-5687-0836 

e-mail: atendimento@ycsa.com.br 

 
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 (RRV 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, isso altera a regra 63.7 das RRV 2013-2016  

 
2. PROPAGANDA 

2.1 A exibição de propaganda por Barcos e Velejadores é permitida sem restrições de acordo com o 
Regulamento 20 da ISAF. Barcos que assim fizerem deverão fornecer cópias do certificado de permissão 
do uso de propaganda emitido pela FEVESP ou pela autoridade nacional do competidor, antes do início 
do campeonato. 

 
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1 São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Regulamento 19 da ISAF e estejam 
regulares com a FEVESP, COSP e Classe 420 São Paulo.   

3.2 As inscrições deverão ser feitas por e-mail atendimento@ycsa.com.br ou na Secretaria do YCSA, até o 
dia 24/08/2013, as 11:30h. 

 
4. PROGRAMA DE REGATAS 

4.1. Estão programadas 6 regatas. 

4.2. Dias 24 e 25 de Agosto de 2013 

4.3. Poderão ser realizadas até 3 regatas por dia, sendo validado o campeonato com 2 regatas. 

4.4. A autoridade organizadora designou a C.R. do Y.C.S.A. para fazer o Gerenciamento da Regata. 

4.5. 24/08 sábado, 9:00 as 11:30h – recepção e inscrições 
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24/08 sábado, 13:00h – Regatas do dia 
25/08 domingo, 13:00h – Regatas do dia 
25/08 domingo, Logo após a ultima regata do dia - Cerimônia de Premiação 
  

5. INSTRUÇÕES DE REGATAS 
As Instruções de Regata do Torneio estarão disponíveis na Secretaria do YCSA e poderão ser retiradas 
no ato da inscrição. 
 

6. LOCAL 
Sede do Evento: YACHT CLUB SANTO AMARO – YCSA 
Rua Edson Regis, 481 – São Paulo - SP - Tels: (11) 5687-8847 / (11) 5687-0836 

As regatas serão realizadas na Raia 2 da represa Guarapiranga. 

  
7. PERCURSOS 

Serão informados nas Instruções de Regata 
 

8. PONTUAÇÃO  

8.1. Para efeitos da premiação serão considerados os seguintes descartes: 

Até 4 (quatro) regatas      -        sem descarte 
De 05(cinco) a 06 (seis) regatas  -        01 descarte 
 

9. PREMIAÇÃO 

Os prêmios serão outorgados da seguinte maneira 

     Classe Optimist:     

 1º ao 3º Geral 

 1º ao 3º Juvenil 

 1º ao 3º Infantil 

 1º ao 3º Mirim 

 1º ao 3º Feminino 

 1º ao 15º Principiante 
 
Classe 420: 
 

 1º ao 3º Geral 
 

10. RESPONSABILIDADE 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco.  

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 estão competindo por seu próprio risco e 
responsabilidade. 

 
11. AVISOS AOS COMPETIDORES 

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



                                                                  
 

TAÇA HUMBOLD 2013 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Classe (     ) 420 (    ) Optmist 

 

Numeral ______________________ 

  

Clube   __________________         Categoria_______________________ 

  

Nome do Timoneiro___________________________________________ 

  

Telefone______________ e-mail_________________________________ 

  

Nome do Proeiro______________________________________________ 

  

Telefone _________________e-mail_______________________________ 

  

Nota importante: Os competidores participam da regata a seu próprio risco. A Federação de 
Vela do Estado de São Paulo (FEVESP),os Clubes filiados, o YCSA, assim como as pessoas que 
compõem estas agremiações e autoridades, assim como 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 e participantes, e público que esteja 
acompanhando o evento em geral, antes, durante e depois do evento. 

 

São Paulo, ____ de _____________________de 2013 

 

 

Assinatura do responsável legal: ________________________________ 

  

  

http://www.fevesp.org.br/

