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1   PROGRAMAÇÃO 
 

10:00 às 11:00   Confirmação das Inscrições 

11:30    Reunião de Timoneiros 

12:30    Início das Regatas 
18:30    Cerimônia de Premiação – Departamento Náutico CCSP 

 
2  ORGANIZAÇÃO/REGRAS 

 
O Campeonato Brasileiro será organizado pela COSP (Classe Optimist de São Paulo) em 
conjunto com o CCSP (Clube de Campo de São Paulo). 
O evento será disputado sob as seguintes Regras: 
(a) Regras Internacionais de Regata a Vela da ISAF (International Sailing Federation)  
(b) Determinações da CBVela 
(c) Regras da IODA 
(d) Por estas Instruções de Regata. 
 

3   INSCRIÇÕES 
 
A validação da inscrição é obrigatória, devendo ser realizada até às 11:00 horas do dia 29 
de novembro de 2014 na Secretaria do Campeonato, no CCSP. 

 

ELEGIBILIDADE: São elegíveis os competidores veteranos que estiverem quites com a 
anuidade 2014 da COSP. 

 
4   EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 
Do momento em que o velejador colocar seu barco na água até o momento em que o retirar, 
deverá ter todos os equipamentos obrigatórios em perfeitas condições de uso para o fim a 
que se destinam. 

São equipamentos obrigatórios: 
- salva-vidas perfeitamente ajustado ao corpo e com o apito preso ao mesmo 
- 3 salsichões cheios de ar 
- Remo com superfície de no mínimo 0,025m2 amarrado ao barco 
- 2 baldes amarrados no barco 
- cabo de reboque 
- mastro preso ao barco 
- bolina presa ao barco 
- leme com trava 
- triângulo que prende o moitão da escota com no máximo 10cm de altura 
- cabos de amarração da vela ajustados, no máximo, em 10mm ao mastro e à retranca 
- fita de identificação da equipe presa no topo da espicha 



 
5   SINALIZAÇÃO EM TERRA 

 
Os sinais feitos em terra serão expostos em mastro de sinalização próximo à praia onde 
estão guardados os barcos. 
 

RECON 2 sinais sonoros 

Retardamento das regatas. O sinal de 
Atenção não será dado antes de 30 
minutos, depois de arriado o Recon com 
um sinal sonoro. 

LIMA Um sinal sonoro 
Sinaliza que foram afixadas informações 
no quadro de avisos ou existem 
alterações na Instrução de Regatas 

DELTA Um sinal sonoro 
Indica que os barcos podem ser 
colocados na água e devem se dirigir para 
a área de regatas. 

 
 

6   FORMA DE DISPUTA DO CAMPEONATO 
POR EQUIPES 

 

O Campeonato Paulista por equipes terá a participação de equipes constituídas por 4 
velejadores cada uma. O Campeonato será regido sob as regras do Apêndice D (Regras de 
Regatas por Equipes) e por estas Instruções de Regata. 

 

Serão aceitas inscrições de até 08 equipes para participar das chaves.  

Conforme decidido em reunião da COSP no dia 20/09/14, as equipes serão formadas a 
critério do técnico Maru que contará com a opinião dos demais técnicos presentes para 
decidir. 

 
ORDEM DE LARGADA DAS EQUIPES 
A série A terá sua ordem de largada afixada no Quadro de Avisos, após encerradas as 
inscrições. A ordem de largada das regatas das séries seguintes será colocada no quadro 
negro, fixado na popa da CR e este será considerado o quadro oficial de avisos das equipes 
envolvidas. 
 
FORMATO DA COMPETIÇÃO POR EQUIPES 
O formato da competição está ilustrado na grade. O formato é de séries por dupla 
eliminação, em que cada equipe correrá pelo menos duas vezes. Equipes que perderem duas 
vezes serão eliminadas da competição e deverão voltar para terra.  
 
DESCRIÇÃO DA COMPETIÇÃO POR EQUIPES 
As regatas serão corridas de acordo com a seqüência da grade e a ordem das séries será: 
A, B1, B2, C, D1, D2 e E. A ordem das regatas de cada série obedecerá a seqüência de cima 



para baixo na grade. Nas séries A, B1 e D1, as equipes vencedoras irão para a posição 
direita da grade e as perdedoras para a posição esquerda. 
A série A é constituída por 4 regatas e participarão dessa série as 8 equipes inscritas. A 
série B1 é constituída por 2 regatas e participarão dessa série as equipes vencedoras da 
série A. A série B2 é constituída por 2 regatas e participarão dessa série as equipes 
perdedoras da série A. A série C é constituída por 2 regatas e participarão dessa série as 
equipes vencedoras da série B2 e as equipes perdedoras da série B1. A série D1 é 
constituída por 1 regata e participarão dessa série as equipes vencedoras da série B1, 
desta disputa sai o Campeão Paulista. A série D2 é constituída por 1 regata e participarão 
dessa série a equipes vencedoras da série C. A série E é constituída por 1 regata e 
participarão dessa série a equipe vencedora da série D2 e as equipes perdedora da série 
D1, desta disputa sai a equipe Vice-Campeã paulista e o terceiro lugar. 

 
PROCEDIMENTO DE LARGADA DO CAMPEONATO POR EQUIPES 
O procedimento de largada será de acordo com a regra 26 da ISAF. As equipes que 
largarão terão seus nomes colocados no quadro negro na popa da CR. As largadas terão um 
intervalo suficiente para aguardar o retorno dos juizes para a posição de largada. 
 
CHAMADAS INDIVIDUAIS NO CAMPEONATO POR EQUIPES 
A chamada individual será feita de acordo com a regra 29.2 da ISAF 2001-2003, com a 
diferença que a Bandeira X será hasteada por apenas dois minutos (isto altera a Regra 
29.2). 
 
CHAMADA GERAL NO CAMPEONATO POR EQUIPES 
Uma largada com chamada geral será largada em seguida sem alterar a ordem da série. A 
Primeira Substituta ficará hasteada por apenas dois minutos (isto altera a Regra 29.3). 
 
TEMPO LIMITE PARA O CAMPEONATO POR EQUIPES 
Os barcos que não largarem corretamente após dois minutos do sinal de largada serão 
considerados DNS. 
Os barcos que não terminarem a regata até 5 minutos após a chegada do primeiro colocado 
da regata serão considerados DNF. 
 
PROTESTOS NO CAMPEONATO POR EQUIPES 
(a) Protestos por escrito não serão aceitos, regras 61.2 e 61.3 não se aplicam. Os pedidos 
de reparação devem ser feitos oralmente para o juiz daquela regata, imediatamente após a 
chegada (isto altera a Regar 62.2). 
(b) O barco com intenção de protestar deve bradar para o barco protestado de acordo com 
a Regra D2.1(a) e tentar chamar a atenção dos juizes. Deve mostrar a bandeira vermelha 
com a mão insistentemente para o barco protestado e para os juizes [isto altera a Regra 
D2.2(a)]. 

(c) O barco que reconhece que infringiu uma regra da Parte 2 ou Regra 31.1 (tocando uma 
marca) pode se  isentar dando uma volta (360°), com um jybe e um bordo, atendendo a 
regra D2.1(b). 

(d) Um barco que infringe uma regra da Parte 2 e Regra 31,1 (tocando uma marca) e não se 
isenta de acordo com o item (c), deve quando instruído pelos juizes, executar 720° de 
penalidade, atendendo a Regra 44.2. Quando um barco reconhece a falta, mas acha que 
outro barco envolvido infringiu uma regra da Parte 2 ou que a regra 64.1 se aplica, deve 



proceder como no item (b) desta instrução. Um barco instruído pelos juizes a executar 
duas penalidades em uma mesma regata será considerado desclassificado. 

(e) Quando um barco infringe a Regra 42, um juiz instruirá o barco a se isentar com um 
720°, de acordo com a regra 44.2. Um barco que infringe a Regra 42 duas vezes na mesma 
regata será considerado desclassificado. Um competidor que for desclassificado em duas 
regatas pela Regra 42 será desclassificado do Campeonato por equipes, não podendo 
disputar as demais regatas por equipes e ainda ficará sujeito a eventuais medidas 
disciplinares, a critério dos juizes. 

(f) Um juiz pode penalizar um barco que não executou corretamente sua penalidade ou que 
ao executá-la, tirou vantagem sobre os outros competidores. Um barco que não atender as 
instruções de um juiz será desclassificado sem audiência (isto complementa a Regra 63.1). 

(g) Quando um juiz decide sobre um protesto que não houve infração, o protesto poderá 
ser considerado improcedente e o juiz avisará 

 
PONTUAÇÃO DO CAMPEONATO POR EQUIPES 

A pontuação será de acordo com a Regra D3.1 com as seguintes modificações. 
Um barco desclassificado como OCS, ficará em último na regata e receberá mais 4 pontos 
de penalidade.  
Um barco desclassificado pelo item (d), após executar duas penalidades impostas pelos 
juizes, ficará em último lugar na regata e receberá mais 10 pontos de penalidade. 
A equipe campeã será aquela que tiver maior número de vitórias na série final com bandeira 
verde ou o vencedor da série final com bandeira vermelha. 
 
Desempate 
Quando duas equipes empatarem numa regata, ganha a equipe que foi mais coesa e que 
portanto não tirou o primeiro lugar. 
 

BARCO DE APOIO NO CAMPEONATO POR EQUIPES 

Os barcos de apoio de cada equipe devem permanecer ancorados na área de espera durante 
todas as regatas.  

 
OUTRAS DETERMINAÇÕES DO CAMPEONATO POR EQUIPES 
Posicionamentos de largada, percurso, chegada e área de espera serão informados na 
reunião de timoneiros.. 
No campeonato por equipes o percurso será montado para a regata ter uma duração 
estimada entre 10 e 15 minutos, caso essa estimativa não se realize, não será motivo para a 
anulação da regata. 
 
 



 

 

                             GRADE DAS SÉRIES: A, B1, B2, C, D1, D2, E 
 

 
 

F1 – Campeão Paulista 

F3 – Vice-Campeão Paulista 

Obs: A grade inferior que resulta em F2 e F4 é para o caso de 16 equipes 
como no Campeonato Brasileiro. Sendo então disputada uma serie F de 
Finalistas. 


