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Campeonato Paulista por Equipes de 2017  - Classe Optimist 

 
25 e 26 de Novembro de 2017 

 
 

Clube de Campo de São Paulo - CCSP 
 
 
Raia 03 - Represa de Guarapiranga - São Paulo – SP 

 
 

INSTRUÇÕES DE REGATA 
 

 
 
Autoridades Organizadoras:  
 
Federação de Vela do Estado de São Paulo  
Clube de Campo de São Paulo 
Classe Optimist São Paulo – COSP 
 
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 

mailto:náutico@ccsp.org.br
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1. REGRAS  

 
1.1. A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela 
da ISAF – International Sailing Federation – 2017-2020.  
 
1.2. Em caso de conflito entre o Aviso e as Instruções, prevalecem as Instruções de 
Regata. Isto modifica a regra 63.7.  
 
 

2.    AVISOS AOS COMPETIDORES  
 
Avisos aos competidores serão afixados no Quadro Oficial de Avisos do Evento localizado 
no Restaurante do Departamento Náutico do CCSP (próximo a entrada do banheiro 
feminino).  
 
 
3.    ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA  
 
Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada antes das 11h30min do dia 
em que entrarão em vigor. 
 
  
4.    SINALIZAÇÃO EM TERRA 
  
4.1 Sinalização em terra será exposta no mastro da Bandeira localizado na frente do 
Restaurante do Departamento Náutico do CCSP. 
  
 

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. 

 
 
5.    PROGRAMAÇÃO  
 
SÁBADO  

10:00 às 11:00  Confirmação das Inscrições 

11:00     Reunião de Timoneiros e Técnicos 

12:30     Início das Regatas Round 1 
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DOMINGO 

11:00     Reunião de Timoneiros e Técnicos 

12:30   Início das Regatas Round 2 

18:30     Cerimônia de Premiação – Departamento Náutico CCSP 

 
6.    BANDEIRA DA CLASSE  
 
Logotipo Optimist em fundo azul 

 

 

7.    ÁREA DE REGATAS  
 

As regatas serão disputadas na Raia 3 (três) da Represa Guarapiranga conforme 
ilustrado no Anexo “A”.  
 
 
8.    FORMA DE DISPUTA DO CAMPEONATO PAULISTA POR EQUIPES 
 
O Campeonato Paulista por equipes terá a participação de no máximo 8 equipes 
constituídas por 4 velejadores e 1 reserva (opcional). O Campeonato será regido sob as 
regras do Apêndice D (Regras de Regatas por Equipes) e por estas Instruções de Regata. 
 
Conforme decidido em reunião prévia da COSP, cada Clube poderá formar sua própria 
equipe, porém sua inscrição dependerá da classificação de cada velejador no Ranking 
da COSP de 2017, sendo a Equipe 1 a melhor colocada no Ranking e a Equipe 6 a pior 
colocada. 
 
 
8.1. ORDEM DE LARGADA DAS EQUIPES 
 
A série de regatas estará afixada no Quadro de Avisos após encerradas as inscrições. A 
ordem de largada das regatas das séries seguintes será colocada no quadro, fixado na 
popa da CR. 
 
8.2. FORMATO DA COMPETIÇÃO POR EQUIPES 
 
O formato da competição está ilustrado no Anexo B. O primeiro Round é constituído por 
15 regatas em que todas as equipes disputam contra todas. O Segundo Round é um 
sistema de chaves em que a Equipe 1 é a melhor colocada no Round Robin e a Equipe 
6 a pior colocada. O formato do Round 2 é de séries por dupla eliminação, em que cada 
equipe correrá pelo menos duas vezes. Equipes que perderem duas vezes serão 
eliminadas.  
 
8.3. DESCRIÇÃO DA COMPETIÇÃO POR EQUIPES 
 
A Série será constituída por 4 regatas iniciais, onde os ganhadores passam para a 
próxima fase e os perdedores entram em um sistema de repescagem. As finais serão 
disputadas em um sistema de melhor de 3 regatas, onde a Equipe que vencer 2 vezes 
será a campeã. 
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8.4. PROCEDIMENTO DE LARGADA DO CAMPEONATO POR EQUIPES 
 
As regatas darão início como segue: 
Atenção: 3 minutos Bandeira da Classe exibida 
Preparação: 2 minutos Bandeira P (Papa) exibida  
Tiro de 1 minuto: 1minuto Bandeira P removida  
Largada : 0 minutos Bandeira da classe removida  
 
Isso altera a regra 26. 
 
 
As equipes que entrarão em procedimento de largada terão o nome da Equipe escrito 
no quadro na popa da CR. As largadas terão um intervalo suficiente para que os 
velejadores de regatas distintas não entrem em conflito. Os velejadores que não estão 
participando da regata devem se manter afastados da linha de largada. 
 
 
8.5. CHAMADAS INDIVIDUAIS NO CAMPEONATO POR EQUIPES 
A chamada individual será feita de acordo com a regra 29 da ISAF 2017-2020, com a 
diferença que a Bandeira X será hasteada por apenas 1 minuto (isto altera a Regra 29.1). 
Não haverá chamada geral no campeonato por Equipes. 
 
 
8.6. TEMPO LIMITE PARA O CAMPEONATO POR EQUIPES 
 
Os barcos que não largarem corretamente após 1 minuto 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, e sua pontuação será 8 pontos. 
 
8.7. 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 chamar a atenção dos juízes para o julgamento. 
Deve mostrar a bandeira vermelha com a mão insistentemente para o barco 
protestado e para os juízes [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°), 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 juízes a 
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. 

(e) Quando um barco infringe a Regra 42, um juiz instruirá o barco a tomar uma 
penalidade com um 720°, de acordo com a regra 44.2.  
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(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 levantará a bandeira verde. 

 
 
8.9. PONTUAÇÃO DO CAMPEONATO POR EQUIPES 
 
A pontuação será de acordo com a Regra D3: 

(a) Um barco desclassificado como OCS soma 10 pontos à sua colocação, caso ele 
não se retire da regata o mais breve possível após o tiro de largada.  

(b) Um barco que se retirou da regata (RET) fica na última colocação. 
(c) Um barco que não completou a penalidade imposta pelo juiz (DSQ) terá 6 pontos 

adicionados à sua colocação. 
(d) Um barco que se retira de uma regata deve notificar a comissão de regata, tão 

logo que possível.  
 
 
Desempate: Quando duas equipes empatarem numa regata, ganha a equipe que foi 
mais coesa e que portanto não tirou o primeiro lugar. 

 

 

9.    PERCURSOS  
 
9.1 No campeonato por equipes o percurso será montado para a regata ter uma duração 
estimada entre 15 e 20 minutos, caso essa estimativa não se realize, não será motivo 
para a anulação da regata. O percurso está descrito no Apêndice C.  
 
 
10.    MARCAS  

 

10.1 As marcas de percurso serão boias rígidas laranjas de forma triangular.  
10.2 As marcas de chegada e largada serão boias infláveis vermelhas de formato circular. 
 
11.    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: 

1 - Colete salva-vidas, com apito AMARRADO ao colete; 

2 - Três flutuadores com 3 alças cada, CHEIOS; 

3 - Cabo de reboque flutuante com diâmetro mínimo de 5mm e comprimento mínimo de 
8m, amarrado ao pé-do-mastro; 

4 - Baldes (de preferência 2), com no mínimo 1 litro de capacidade, AMARRADOS ao 
barco; 

5 - Remo AMARRADO ao barco; 
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6 - Mastro amarrado ou com clip/algema; 

7 - Bolina AMARRADA ao barco por cabo ou elástico; 

8 - Leme com trava; 

9 - Engate da escota não pode ser do tipo que um cabo engate nele por acidente; 

10 - Pé de galinha da retranca afastado não mais do que 10cm; 

11 - Vela com todos os cabinhos, afastando não mais do que 1cm da retranca; 

12 - Faixa de altura da vela entre as faixas do mastro, sem encostar; 

13 - Plaqueta do numeral da vela presa ao casco. 

 

Obs.: O cabo de reboque não deve ter nós, exceto pela alça na sua extremidade. Fita 
de identificação da equipe presa no topo do pique. 

 
12.    SUBSTITUIÇÃO DE TRIPULANTES OU EQUIPAMENTO  
 
12.1 Não será permitida substituição de competidores sem prévia autorização escrita da 
Comissão de Regata.  
 
12.2 Não será permitida substituição de velas ou equipamento danificado ou perdido, 
sem autorização da Comissão de Regata. O pedido de substituição de equipamento deve 
ser feito à comissão na primeira oportunidade razoável.  
 
 
13.    BARCOS OFICIAIS  
 
Os barcos oficiais serão identificados da seguinte maneira: Barcos da CR – bandeira 
branca com as letras “CR”.  
 
 

14.    BARCOS VISITANTES 
 
14.1 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. 
 
14.2 As Equipes que venham de fora de São Paulo podem levar os equipamentos 

(carretas, barcos e botes) no sábado pela manhã, usando a estrutura do Náutico que 

conta com Restaurante, Lanchonete e Vestiários completos. 

 
15. DESCARTE DE LIXO  
 
Os barcos não deverão lançar lixo na água. Enquanto não estiverem em regata, o lixo 
poderá ser colocado nas embarcações de apoio e da Comissão de Regata.  
 
 
16. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO  
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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.  
 
 
17. PRÊMIOS  
 
A entrega de prêmios acontecerá logo após as regatas, no restaurante do Náutico no 
Clube de Campo de São Paulo.   
 
 
18. 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.  
 
 
19. SEGURO  
 
Cada participante será responsável por contratar seguro para danos pessoais, materiais 
e contra terceiros, a seu critério exclusivo e às suas expensas.  
 
 
20. 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 
 

  

mailto:náutico@ccsp.org.br
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ANEXO “A”: ÁREA DE REGATAS 

 

 

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

apenas como referência. 
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ANEXO “B”: FORMATO DAS REGATAS 

 

 
 

 

 

 

ANEXO “C”: PERCURSO 

 

 
 

1º ROUND ROBIN             

R1 
EQUIPE 1  R4 

EQUIPE 1  R7 
EQUIPE 4  R10 

EQUIPE 1  R13 
EQUIPE 1 

EQUIPE 6  EQUIPE 5  EQUIPE 5  EQUIPE 4  EQUIPE 2 

              

R2 
EQUIPE 2  R5 

EQUIPE 2  R8 
EQUIPE 1  R11 

EQUIPE 2  R14 
EQUIPE 3 

EQUIPE 5  EQUIPE 4  EQUIPE 3  EQUIPE 3  EQUIPE 5 

              

R3 
EQUIPE 3  R6 

EQUIPE 3  R9 
EQUIPE 2  R12 

EQUIPE 5  R15 
EQUIPE 4 

EQUIPE 4  EQUIPE 6  EQUIPE 6  EQUIPE 6  EQUIPE 6 

              

              

2º ROUND CHAVES             

R1 
EQUIPE 1 

 

R
EP

ES
C

A
G

EM
 R

O
B

IN
 

PERDEDOR R1 
 

R4 
GANHADOR R1 

      

EQUIPE 6 
 

PERDEDOR R3 
 

GANHADOR R3 
      

            MELHOR DE TRÊS 

R2 
EQUIPE 2 

 
PERDEDOR R2 

 
R5 

GANHADOR R2 
 

3º/4º 
PERDEDOR R4 

 
1º/2º 

GANHADOR R4 

EQUIPE 5 
 

PERDEDOR R1 
 

GANHADOR REPESC. 
 

PERDEDOR R5 
 

GANHADOR R5 

 
  

 
 

  
 

  
 

  
 

R3 
EQUIPE 3 

 
PERDEDOR R2 

  
 

      

EQUIPE 4 
 

PERDEDOR R3 
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ANEXO “D”:  

 

 

Campeonato Paulista por Equipes de 2017  - Classe Optimist 
 

Nome do 

timoneiro:_____________________________________________________ 

Data de nascimento:__________/__________/__________ 

Numeral:______________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________ 

Telefone:______________________________________________________ 

Clube:_________________________________________________________ 

Nome da 

equipe:________________________________________________________ 

 

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:__________________________________________________________ 

Número do 

RG:___________________________________________________________  

Data:_____/_______/_____    

 

Assinatura do timoneiro:_________________________________________ 

http://www.fevesp.org.br/

