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AVISO DE REGATA 

 
5º SUDESTE DA CLASSE SNIPE 

14 e 15 de agosto de 2021 

Realização: Yacht Club Santo Amaro e Classe Snipe 

Apoio: Fevesp 

São Paulo - Guarapiranga 

 

1 REGRAS 

O campeonato será disputado de acordo com: 

 As regras conforme definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV) 2021- 2024 da WS; 

 RRV 35 será modificada para estabelecer que barcos que não cheguem em até 20 minutos 

após o primeiro barco a chegar serão considerados DNF sem audiência; 

 RRV 62.2 e 66 serão alteradas para diminuir o tempo para pedidos de reparação e 

reabertura no último dia de regatas. Os tempos serão detalhados nas Instruções de 

Regatas; 

 As regras da Classe Snipe; 

 Serão alteradas as regras da Classe Snipe referente aos itens de gerenciamento de regatas; 

 Não haverá obrigatoriedade de manter os barcos no clube sede durante o campeonato. 

 Deverão ser respeitadas todas as regras de distanciamento social devido ao covid19 

sugeridas pela CBVela, FEVESP, Prefeitura de SP e Sindiclubes. 

 

 

2 ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
O campeonato será aberto a todos os barcos da classe Snipe com selo 2021 e velejadores 

(timoneiros) em dia com a SCIRA para o ano de 2021. 

Serão elegíveis os velejadores (timoneiros) que não tiverem pendências com a classe e estiverem 

em dia com a sua correspondente Federação. 

Os inscritos estarão automaticamente participando da categoria “Geral”, podendo se inscrever 

somente em mais uma categoria: Master, Mista, Feminina ou Junior. 

Inscrições devem ser feitas pelo YCSA no link: https://forms.gle/nYdHMZhXQDKwAyEL8 

 

3. TAXA DE INSCRIÇÃO: 

Será cobrada a taxa de inscrição para o campeonato da seguinte forma: 

 R$ 100,00 por embarcação. 

O pagamento deverá ser feito na conta do Yacht Club Santo Amaro: Banco Itaú. Agência 8341. 

Conta Corrente 22823-0. CNPJ 62.344.015/0001-24.   

Envio de comprovante: atendimento@ycsa.com.br 
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4. PROGRAMA 

 

 

DATA HORA ATIVIDADE LOCAL 

14/AGO – SÁBADO 11:00h 

Sinal de atenção da 

primeira regata do 

dia 

RAIA 2 

15/AGO – DOMINGO 

 

 

11:00h 

 
1h30min após o 

término da última 

regata 

 

Sinal de atenção da 

primeira regata do 

dia 

 

Premiação 

RAIA 2 

 

 

GRAMADO YCSA 

 

 

Nota 1: Estão programadas 6 regatas, podendo haver até 3 regatas por dia (ver detalhe no item 9). 

Nenhum sinal de atenção será dado após 16h30 no último dia de regatas. 
 

 

 

5. INSPEÇÃO DE MEDIÇÕES  

Não haverá pesagem dos barcos. Poderá haver a verificação dos itens obrigatórios de segurança da 

classe durante o campeonato.  

Cada participante deverá prestar informações ao seu Capitão de flotilha referente à sua condição de 

regularidade quanto ao peso do barco definido pela regra da classe, equipamento de segurança, 

pagamento das taxas da classe e certificado de medição válido. 

 

 

6. INSTRUÇÕES DE REGATA 
As Instruções de Regata, assim como avisos gerais do campeonato, estarão disponíveis a partir das 

9:00h do dia 13/08/2021 no grupo de WhatsApp “Quadro de Aviso Sudeste SNIPE 2021” cujo 

acesso será feito por meio de link: https://chat.whatsapp.com/B6mcMUEj2h03NkCgAaPSWH 
  

 

7. LOCAL  
As regatas serão disputadas na Raia 2 da Represa de Guarapiranga. 

Barcos de clubes de fora da represa Guarapiranga poderão alocar-se no YCSA a partir de 

11/08/2021 

 

 

8. PERCURSOS 
Os percursos serão os oficiais da classe (Barla-Sota, Olímpico e Triangular), com chegada em 

contravento ou em popa. 
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9. PONTUAÇÃO  
Será aplicado o sistema de pontuação linear do Apêndice A das RRV. 

É requerido que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série. 

Quando até 5 (cinco) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 

pontuações em cada regata. 

Quando 6 (seis) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a soma de suas 

pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

 

 

10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a Regra 4, Decisão de 

Competir. A Autoridade Organizadora não aceitará 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. 

 

 

11. Premiação 
Serão premiados os velejadores de acordo com as seguintes categorias: 

 

 

Geral     1º ao 5º Lugar 

Prata     1º ao 3º Lugar    

Feminina    1º ao 3º Lugar 

Junior     1º ao 3º Lugar 

Mista     1º ao 3º Lugar 

Aprendiz de Máster (45 - 54 anos)  1º Lugar 

Máster (55 - 64 anos)    1º Lugar 

Grand (Máster 65 - 74 anos)   1º Lugar 

Máster Legend (75 anos e acima)  1º Lugar 

 

 

A divisão da flotilha em ouro e prata, para efeitos de premiação, será realizada no último dia do 

campeonato após o último resultado. Considera-se o primeiro da série prata o barco na seguinte 

posição: total de barcos participantes dividido por dois, mais um. 

Se o resultado divisão for um número ímpar o arredondamento será padrão, ou seja, maior ou 

igual a 0,5 acrescentasse uma unidade, menor que 0,5 mantem-se o resultado sem as casas 

decimais. 

 

12. HOSPEDAGEM 

ANDREA GUIMARÃES – YACHT CLUB SANTO AMARO (CLUBE SEDE) 

secretaria@ycsa.com.br – (11) 5687-8847 

APARTAMENTO – SÓCIOS/CONVENIADOS – R$115,00 – NÃO SÓCIOS – R$170,00 

ALOJAMENTO – SÓCIOS/CONVENIADOS – R$30,00 – NÃO SÓCIOS – R$58,00 

 

ANDRESSA – YACHT CLUB PAULISTA (CLUBE PARCEIRO) 

andressa@ycp.com.br – (11) 5514-6912 

QUARTO – R$80,00/DIÁRIA POR PESSOA 

mailto:secretaria@ycsa.com.br
mailto:andressa@ycp.com.br

