
      
TAÇA SYLVESTRE MAZZUCO

Classes Optimist e 420
São Paulo – Represa Guarapiranga

26 e 27 de OUTUBRO de 2013

Autoridades Organizadoras:
Colégio Visconde de Porto Seguro

Yacht Club Santo Amaro
Classe 420 SP

COSP

Sede do Evento:
Yacht Club Santo Amaro

Rua Edson Regis, 481 – Jardim Guarapiranga
04770-050 – São Paulo - SP

Tels: 11-5687-8847 / 11-5687-0836
coordvela@ycsa.com.br

INSTRUÇÕES DE REGATA

1. REGRAS
1.1 A regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata à Vela da ISAF 

(International Sailing Federation) 2013-2016.

2.  AVISOS AOS COMPETIDORES
Avisos aos competidores serão afixados no Quadro Oficial de Avisos do Evento localizado na Sala 
de Vela da sede do evento.  

3. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA
Qualquer alteração nas Instruções de Regata será comunicada na água, exceto alteração no programa 
de regatas, que será afixado até às 18:00  do dia 26/10/13. 

1



4. SINALIZAÇÃO EM TERRA
4.1 Sinalização em terra será exposta na torre de manutenção de mastros localizada na rampa de acesso a 

represa da Sede do Evento.
4.2 Quando o Galhardete RECON é içado em terra, o seu significado descrito na sinalização de regata 

RECON é modificado de “1 minuto” para “não antes de 30 (trinta) minutos”.

5. PROGRAMA DE REGATAS
5.1 As regatas estão assim programadas:

          
26/10/2013 (sábado) 13h30min Regatas do dia
27/10/2013 (domingo) 13h30min

17h00min
Regatas do dia
Entrega de Prêmios e Confraternização

5.2 Estão programadas 10 (dez) regatas, podendo haver até 05 (cinco) regatas por dia. 
5.3 Sempre que a Bandeira DELTA estiver exposta na chegada significa que haverá outra regata 

imediatamente em seguida.

6.BANDEIRA DA CLASSE
Logotipo 420 azul em fundo branco
Logotipo Optimist azul em fundo branco

7. ÁREA DE REGATAS
As regatas serão disputadas na Raia 1 (um) da Represa Guarapiranga.

8.PERCURSOS
8.1 O Diagrama no Anexos “A” mostra o percurso:

- BARLA-SOTA 4 Pernas (420) & 2 Pernas (Optimist), CHEGADA EM POPA
8.2 A Comissão de regatas poderá utilizar marcas de percurso como marcas de largada e chegada.

9. MARCAS
As marcas de percurso serão bóias infláveis alaranjadas de forma triangular.
A marca de partida e chegada serão bóias infláveis azuis de forma triangular e a embarcação da CR.

10. NÃO UTILIZADO

11. PARTIDA
11.1 A linha de partida será entre o mastro da CR desfraldando uma bandeira de cor alaranjada na 

extremidade de boreste da linha, e a marca de partida na extremidade de bombordo.
11.2 Um barco que partir depois de decorridos 02 (dois) minutos após seu sinal de partida será, sem 

audiência, considerado como não tendo partido – DNS. Isto muda a regra A4.
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12. MUDANÇA DA PRÓXIMA PERNA DO PERCURSO
Não haverá mudança de percurso.

13. A CHEGADA
A linha de chegada será entre o mastro da CR desfraldando uma bandeira de cor alaranjada na 
extremidade de bombordo da linha, e a marca de chegada na extremidade de boreste. 

14. NÃO UTILIZADO

15. LIMITES DE TEMPO
15.1 Serão considerados DNF, sem audiência, os barcos que não chegarem até 10 (dez) minutos após a 

chegada do primeiro colocado. Isto modifica as regras 35 e A4 e A5.

16.  PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO
 Não haverá audiências de Protestos e Pedidos de Reparação.

17.  PONTUAÇÃO
17.1 02 (duas) regatas devem ser completadas para constituir a série.
17.2 (a) Quando menos de 06 (seis) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a 

soma de suas pontuações de cada regata. 
(b) Quando 06 (seis) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a 
soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

18. MEDIDAS DE SEGURANÇA
Um barco que se retira de uma regata deve notificar a comissão de regata, tão logo que possível.

19. SUBSTITUIÇÃO DE TRIPULANTES OU EQUIPAMENTO
19.1 Não será permitida substituição de competidores.

20. NÃO UTILIZADO

21. NÃO UTILIZADO

22. BARCOS OFICIAIS
Os barcos oficiais serão identificados da seguinte maneira:
Barcos da CR – bandeira branca com as letras “CR” em preto.

23. BARCOS DE APOIO
Chefes de equipe, treinadores e pessoal de apoio não poderão 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 Regata tenha sinalizado retardamento, chamada geral ou anulação.

24. DESCARTE DE LIXO
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Os barcos não deverão lançar lixo na água. O lixo poderá ser colocado nos barcos de apoio e da 
Comissão de Regata.

25, 26 e 27. NÃO UTILIZADOS

28. PRÊMIOS
Os prêmios serão concedidos da seguinte forma:
OPTIMIST

• 1º ao 3º Geral
• 1° ao 3° Feminino
• 1° ao 10° Principiante

             
29. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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 
responsabilizados 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, posto que os participantes estão competindo por 
seu próprio risco e responsabilidade.

30. NÃO UTILIZADO

ANEXO “A”:
PERCURSO BARLA-SOTA, CHEGADA EM POPA:

420 - 04 (QUATRO) PERNAS: PARTIDA – 1 – 2 – 1 – CHEGADA

 OPTIMIST – 02 (DUAS) PERNAS: PARTIDA – 1 - CHEGADA

4



5


