
 
 

 

            

 

AVISO DE REGATA 

 

7ª Etapa do Ranking Paulista da Classe Optimist  

24 e 25 de outubro de 2015 

REALIZAÇÃO 

SEESP – Secretaria de Esportes de São Sebastião  

CIA BOATS 

APOIO 

AVSS – Associação de Vela de São Sebastião 

COSP – Coordenação da Classe Optimist de São Paulo 

SEDE 

Praça da Vela  

Avenida Guarda Mor Lobo Viana, s/n°, Praia do Porto Grande. 

 

 



 

 

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 às 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. 
 

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. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

 
2.1. 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. 
 

2.2. As inscrições deverão ser feitas na sede do evento na SECRETARIA até o dia 24 de Outubro às 

11h. 
 

A taxa de inscrição será 01 (um) kit de alimentos, contendo 02 kg de feijão, 02 caixas de leite 

longa vida e 01 litro de óleo de soja, com no mínimo três meses da data de validade final, ou o 
custo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por tripulante. 
* Todos os projetos sociais, devidamente documentados, estarão isentos da taxa de inscrição.  
 

 
3. PROGRAMA DE REGATAS   

 
3.1.  Estão programadas 06 regatas  

 
3.2.  Dias 24 e 25 de outubro de 2015 
 
3.3.  Poderão ser realizadas até 4 regatas por dia. 

 
3.4.    A hora programada para o sinal de atenção do dia 01 (sábado) será às 12h, no dia 02 (domingo) 

será às 11h. 

 
 
4. INSTRUÇÕES DE REGATAS 

 
As Instruções de Regata estarão à disposição dos participantes na Secretaria do Campeonato, no 
ato da inscrição. 
 
 

5. LOCAL 
 
PRAÇA DA VELA, Avenida Guarda Mor Lobo Viana, S/Nº, Porto Grande (ao lado do Hotel Porto 

Grande, 1440) 
 
 

6. PERCURSOS 
 
SERÃO INFORMADOS NAS INSTRUÇÕES DE REGATA 



 

 

7. PONTUAÇÃO 
   

7.1. Um mínimo de 02 (duas) regatas deve ser completado para constituir a série. 
 

7.2. O número de descartes será como indicado abaixo: 
  Até 4  regatas - sem descarte 
  De 05 a 06 regatas - 01 descarte 

 
7.3. Para efeitos de pontuação geral do Ranking Paulista, serão somados os pontos do final de 

semana. 

Barcos que não tenham participado de uma etapa, ou que não partiram, ou que se retiraram 
depois de chegar, ou que foram desclassificados, devem receber a pontuação do número de 
barcos inscritos no campeonato mais um.  Isto altera a regra A9 do apêndice A, das RRV 2013-
2016 

 
8. PREMIAÇÃO 

 
Ranking Paulista da Classe Optimist (Etapa em São Sebastião) 
 
A entrega de prêmios (para todas as categorias) acontecerá no último dia de regatas, ou seja, no 
dia 25 de outubro, na sede do evento. 

 
Os prêmios serão outorgados da seguinte maneira: 

 
1º ao 10º Principiante  
      
1º ao 3º Geral  
 

1º ao 3º Geral Feminino  
 
1º ao 3º Veterano Mirim  

 
1º ao 3º Veterano Infantil  
 
1º ao 3º Veterano Juvenil 
 
 
As súmulas das categorias Mirim, Infantil e Juvenil serão redigidas sem distinção de sexos. 
 

9. RESPONSABILIDADE 
 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco.  

A Confederação Brasileira de Vela e Motor (CBVM), a Federação de Vela do Estado de São Paulo 
(FEVESP), os clubes filiados, a Prefeitura de São Sebastião 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. 
 

 
10. AVISOS AOS COMPETIDORES 

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


