
                                                                                                                         

 

                                                     
 

 
II Taça Vento Sul 2016  

Classes Optimist, 420 e Laser 4.7 
04 e 05 de Junho de 2016 

 
Clube de Campo de São Paulo - CCSP 

 
Raia 03 - Represa de Guarapiranga - São Paulo – SP 

 
AVISO DE  REGATA 

 
 
Autoridades Organizadoras:  
 
Federação de Vela do Estado de São Paulo  
Clube de Campo de São Paulo 
Classe Optimist São Paulo – COSP 
Classe 420 São Paulo 
Classe Laser São Paulo 
 
Sede do Evento:  
 
Clube de Campo de São Paulo  
Praça Rockford, 28, Vila Represa 
CEP 04826-410 
PABX: 55 11 5923-5999 
náutico@ccsp.org.br 
 
 
1. REGRAS  



 
1.1. A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela 
da ISAF – International Sailing Federation – 2013-2016.  
 
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  
 
A propaganda do competidor será restrita à Categoria “C” e 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 e ABCO, Classe 420 
e Classe Laser 4.7 
 
3.2 As inscrições poderão ser feitas na secretaria do Náutico no CCSP ou pelo e-mail 
nautico@ccsp.org.br e deverão conter ao menos as seguintes informações:  
 
1 – Nome do Timoneiro (a);  
2 – Data de Nascimento; 
3 – Telefone para Contato; 
4 – E-mail para Contato; 
5 – Numeral: BRA XXXX;  
6 - Categoria (ex: Juv., Inf., Mir., Princ.);  
7 - Clube; 
 
3.3 O Anexo “C” traz um modelo de formulário de inscrição que poderá ser preenchido 
e enviado por e-mail. 
 
3.4 Prazo: As inscrições deverão ser concluídas até às 11 horas do dia 04 de junho de 
2016.  
 
 
4. TAXAS  
 
Não serão cobradas taxas.  
 
 
5. PROGRAMA DE REGATAS 
 
DIA HORÁRIO ATIVIDADES 
Sábado, 04  de Junho Até às 11hs Inscrições 
Sábado, 04  de Junho 13 hs Regatas do Dia – Raia 03  
Domingo, 05 de Junho 12 hs Regatas do Dia – Raia 03 
Domingo, 05 de Junho 16 hs ou logo após as regatas. PREMIAÇÃO (wet podium) 



 
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  no Sábado, dia 
04 de Junho será 13hs.  
 
5.3 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata  no Domingo,  
dia 05 de Junho será 12hs.  
 
5.4 O horário limite para a largada do ultimo dia será as 15h30min. 
 
 
6. INSTRUÇÕES DE REGATA  
 
As Instruções de Regata estarão disponíveis a partir das 09hs do dia 04 de Junho de 
2016 na sede do evento, sendo entregues no momento da confirmação da inscrição.  
 
 
7. ÁREA DE REGATAS  
 
As regatas serão disputadas na Raia 03 (três) 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 detalhado no Anexo “B”. 
 
 
09. PONTUAÇÃO  
 
09.1 02 (duas) Regatas devem ser completadas para constituir a série.  
 
09.2 (a) Quando menos de 05 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação 
do barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata.  
 
(b) Quando de 05 (cinco) a 06 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação 
do barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu 
pior resultado.  
 
 
10. BARCOS DE VISITANTES 
 
10.1 Cascos, lemes, bolinas, velas, botes infláveis e demais materiais de velejadores 
visitante poderão permanecer no pátio náutico e pernoitar no CCSP de sábado para 
domingo. 
 



10.2 As Equipes que venham de fora de São Paulo podem levar os equipamentos 
(carretas, barcos e botes) no sábado pela manha, usando a estrutura do Náutico que 
conta com Restaurante, Lanchonete e Vestiários completos. 

 
 
11. PRÊMIOS 
 
A entrega de prêmios acontecerá logo após as regatas, no restaurante do Náutico no 
Clube de Campo de São Paulo (wet podium).  
 
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 20° Principiante 
 
Classe 420:  
 
- 1º ao 3º Geral  
 
Classe Laser 4.7:  
 
- 1º ao 3º Geral  
 
12. 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.  
 
 
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. OUTRAS INFORMAÇÕES 



 
Joel Ferreira de Souza 
Supervisor do Departamento Náutico 
Cel.: 55 11 97433-0887 
náutico@ccsp.org.br 
 
Clube de Campo de São Paulo  
Praça Rockford, 28, Vila Represa 
CEP 04826-410 
PABX: 55 11 5923-5999 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “A”: ÁREA DE REGATAS 

 

 

Obs: Os mapas e desenhos das raias são aproximados e não estão em escala, servindo 

apenas como referência. 

 
 
 
 



 
 
ANEXO “B”:  
PERCURSO BARLA-SOTA 04 (QUATRO) PERNAS, CHEGADA EM POPA,  
LARGADA – 1 – 2 – 1 – CHEGADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “C”:  

 

 

4ª ETAPA DO RANKING – II TAÇA VENTO SUL - OPTIMIST 

 

Nome do 

timoneiro:__________________________________________________ 

Data de nascimento:_________/_________/__________ 

Numeral:___________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________ 

Telefone:___________________________________________________ 

Categoria:__________________________________________________ 

Clube:_____________________________________________________ 

   

Nota importante: Os competidores por serem menores  participam da regata 

com autorização de seus responsáveis legais.  A CBVela – Confederação 

Brasileira de Vela , a Federação de Vela do Estado de São Paulo (FEVESP),os 

Clubes filiados, 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. 

 

Assinatura do responsável 

legal:__________________________________________________________ 

Numero do 

RG:___________________________________________________________  

Data:_____/_______/_____    

 

Assinatura do Timoneiro:_________________________________________ 


