
                                                                                          

 

 
 

AVISO DE REGATA 
 

 

Taça Geraldo Peixoto 2017 – Classes Optimist, 420 e 

Laser 4.7  
 

 

18 e 19 de Fevereiro de 2017 

Yacht Club Santo Amaro  

Raia 2 da Represa de Guarapiranga - São Paulo – SP 
 

 

Autoridades Organizadoras: 

COSP, Classe 420 SP, Classe Laser SP, 
Yacht Club Santo Amaro e Federação de Vela do Estado de São Paulo 

 
 

Sede do Evento: 
 Yacht Club Santo Amaro 

Rua Edson Regis, 481 – Jardim Guarapiranga 

04770-050 – São Paulo - SP 

Telefones: (11) 5687.8847  

coordvela@ycsa.com.br 

 

 
1. REGRAS 
1.1. A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela da World Sailing – 

2017-2020. 
1.2. Não serão aplicadas as prescrições da CBVela – Confederação Brasileira de Vela. 
1.3. Em caso de conflito entre o Aviso e as Instruções, prevalecem as Instruções de Regata. Isto modifica 

a regra 63.7. 
 

2. PROPAGANDA 
Deverá estar em conformidade com o Regulamento 20 da ISAF. 

 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
 
3.1 São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Regulamento 19 da ISAF, e 

devidamente inscritos e em dia com as anuidades da COSP, ABCO e Classe 420 SP e Classe Laser SP 
3.2 As inscrições deverão ser feitas pelo site do YCSA seguindo o passo a passo abaixo: 

1 - Acesse: www.ycsa.com.br;  

2 – No link Vela clicar em “Inscrições p/ Regata”; 

mailto:coordvela@ycsa.com.br
http://www.ycsa.com.br/


3 – Clique em “Taça Geraldo Peixoto” escolha a classe e inicie a inscrição. 

4 – Após completar a inscrição clique em confirmar inscrição e espere o aviso de concluído. 

3.3  Prazo: As inscrições deverão ser concluídas até às 12 horas do dia 18 de Fevereiro de 2017. 

 
4. TAXAS 

 Não serão cobradas taxas. 
 

5. PROGRAMA DE REGATAS 

   Sábado 
18/Fevereiro 

Até às 12h Inscrições 

 

13h Regatas do Dia 

   Domingo 
19/Fevereiro 

13h (ATENÇÃO PARA O FIM 
DO HORÁRIO DE VERÃO) 

Regatas do Dia 

 

17h ou logo após as 
regatas 

 

PREMIAÇÃO 

(wet podium) – Gramado em frente a 

Varanda 

 

                                 
5.1 Estão programadas 06 (seis) regatas, podendo haver até 03 (três) regatas por dia. 
5.2 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia é 13h00min.  

 
6. INSTRUÇÕES DE REGATA 

As Instruções de Regata estarão disponíveis a partir das 09h00min do dia 18 de Fevereiro de 2016 na 
sede do evento, sendo entregues no momento da confirmação da inscrição. 

 

7. ÁREA DE REGATAS 
As regatas serão disputadas na Raia 02 (dois) da Represa de Guarapiranga, de acordo com a imagem 
no Anexo “A”. 

 
8. PERCURSOS 

Os percursos a serem seguidos serão definidos a critério da CR dentro das seguintes opções: 
- BARLA/SOTA 
- TRAPEZOIDAL 

   
9. SISTEMA DE PUNIÇÃO – APENAS PARA CLASSE 420 

A regra 44.1 é modificada da seguinte maneira: se o barco que pretende cumprir punição veleja com o 
balão içado, as duas voltas são substituídas por uma volta, incluindo uma virada por davante e uma 
em roda, desde que o balão seja arriado inteiramente abaixo da altura do garlindéu da retranca e 

novamente içado à posição normal. 
 

10. PONTUAÇÃO 
10.1 01 (uma) Regata deve ser completada para constituir a série. 
10.2 (a) Quando menos de 03 (três) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série 

será a soma de suas pontuações de cada regata. 
(b) Quando de 03 (três) a 06 (seis) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série 

será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

 
 

 
 



11. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO: 
Exceto em emergência, um barco não poderá fazer transmissões por rádio enquanto estiver em 

regata, nem receber comunicações não disponíveis para todos os barcos. Esta restrição se aplica 
também a telefones móveis. 

 
12. PRÊMIOS: 

A entrega de prêmios acontecerá logo após as regatas, no gramado em frente ao mastro das 

bandeiras, na sede social do YCSA 

Os prêmios serão concedidos da seguinte maneira:     

 Classe Optimist 

- 1º ao 3º Geral 

- 1° ao 3° Veterano Juvenil 

- 1° ao 3° Veterano Infantil 

- 1° ao 3° Veterano Mirim 

- 1° ao 3° Feminino 

             - 1° ao 10° Estreante 

  Classe 420 

- 1° ao 3° Geral 

 Classe Laser 4.7 

- 1º ao 3º Geral 

 
13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 

Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4 - Decisão de Competir. 
As Autoridades Organizadoras não aceitarão qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou 

morte relacionados diretamente com a série de regatas e seus antecedentes, durante ou depois de 
completado o evento. 

 

14. SEGURO: 
Cada participante será responsável por contratar seguro para danos pessoais, materiais e contra 

terceiros a seu critério exclusivo e às suas expensas. 
 
15. HOSPEDAGEM 

      Consultar com antecedência pelo e-mail atendimento@ycsa.com.br OU (11) 5687.8847 - Pamela 
 
16. MAIS INFORMAÇÕES: 

Coordenadoria de Vela YCSA – coordvela@ycsa.com.br 
Telefone: (11)5687-8847  

Site – www.ycsa.com.br 
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ANEXO “A”: ÁREA DE REGATAS 

 

 


