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3º AVISO DE REGATA 
 

1 Regras 
1.1 A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela 

da WS – World Sailing – 2021/2024. 
1.1.    Em todas as regras que se aplicam a esta regata: 
1.1.1. [DP] significa uma regra para a qual a punição é à discrição do Júri, podendo ser 
menor que uma desclassificação; 
1.1.2. [SP] significa uma regra para a qual uma penalidade padrão pode ser aplicada 
pela comissão de regatas e comitê técnico sem uma audiência ou uma punição 
discricionária aplicada pelo Júri com uma audiência; e 
1.1.3. [NP] significa uma regra que não será motivo de protesto por um barco. Isso 
modifica a RRS 60.1(a). 
1.2.    Em caso de conflito entre línguas, a versão original do documento prevalecerá 
1.2 Em caso de conflito entre o Aviso e as Instruções, prevalecem as Instruções de 

Regata. Isto modifica a regra 63.7. 
1.3     Pessoa com temperatura corporal acima de 37,5º, será impedida de entrar no 
YCSA. Sua entrada dependerá de apresentação de resultado do Teste Covid-19 RT-PCR. 
 
 



 

2 Propaganda 
2.1 [DP][NP]A propaganda deverá estar em conformidade com o Regulamento 20 da 

W.S. 

3 Elegibilidade e inscrições 
3.1 São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Regulamento 19 

da W.S. e em dia com a anuidade da Classe 420 Brasil, assim como devidamente 
inscritos em suas federações estaduais;     

3.2 As inscrições deverão ser realizadas diretamente no site do clube 
(www.ycsa.com.br) ou na secretaria do campeonato. 

3.3 As inscrições deverão ser concluídas até as 12h do dia 24 de julho de 2021. 
3.4 As inscrições serão validadas após a comprovação do pagamento de sua 

respectiva Federação Estadual e do pagamento da taxa de inscrição no 
Campeonato, assim como a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição conforme o item 4; 
b) Cópia de RG ou da certidão de nascimento; 
c) Termo de Responsabilidade para Menores, assinada por pai ou responsável, 
quando se tratar de menor de idade; 
d) Cópia do seguro saúde (Opcional, mas recomendado); 
e) Comprovante de pagamento da Classe 420 Brasil para exercício 2021; 
f) Apresentação do exame negativo para o COVID-19 (ver item 14). 

3.5 É obrigatória a inscrição do técnico de cada flotilha (R$150,00), do Team Leader 
de cada Flotilha e dos acompanhantes dos velejadores (não há cobrança), 
através de link especifico para cada categoria, disponível no site do evento. 

3.6 Todas as embarcações de técnicos e acompanhantes deverão estar inscritas e 
registradas junto à secretaria do evento. A organização fornecerá adesivos 
numerados que deverão ser aplicados nas embarcações. 

3.7     Todos os atletas participantes do evento, deverão utilizar obrigatoriamente, 
durante todas as regatas, o colete de lycra oferecido pela organização. 
 

4 Taxas 
4.1 Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$300,00 (trezentos reais) por 

embarcação. 
4.2     Será cobrada uma taxa de inscrição n valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) 
por técnico 
4.2 As taxas poderão ser pagas diretamente na secretaria do evento até as 12h do 

dia 24 de julho de 2021 ou através de depósito bancário na seguinte conta 
corrente: 

Yacht Clube Santo Amaro  
Itaú 
AG:8341 
CC:22823-0 
CNPJ:62.344.015/0001-24 
 

 

5 Programação 
5.1 Programação será conforme a seguir: 



Data Horário Atividade 

24/07 (sábado) 09 h as 18h 
Chegada das equipes/Inscrições/ Inspeção dos 
barcos 

25/07 (domingo) 
09 h as 18h 

11h 
Inscrições/ Inspeção dos barcos 
Cerimônia de abertura 

26/07 (segunda  
09 h as 12 h 

11 h 
14 h 

Inscrições/ Inspeção dos barcos 
Reunião dos comandantes 
Regata de Abertura 

27/07 (terça) 13 h Regatas  
28/07 (quarta) 13 h Regatas 

29/07 (quinta) 13 h Regatas 

30/07 (sexta) 13 h Regatas 

31/07 (sábado) 
 

13 h 
16 h 
19 h 

Regatas 
Horário limite para sinalização de partida. 
Cerimônia de premiação 

 
5.2 Estão programadas 12 regatas no total, podendo haver até 3 regatas por dia. 
 

6 Medições / Inspeção 
6.1 [DP][NP]Verificação de equipamentos, conforme regras da Classe e de acordo com 
o que segue: 
 
 6.2 Numeral de mestra e balão, com o mesmo numeral do barco. (No caso de 
embarcações alugadas, apresentar contrato de aluguel para justificar uso de numerais 
diferentes)  
 
6.3 Peso do Barco (Conforme regras da classe)  
 
6.4 Inspeção de Coletes e Trapézio (Conforme regras da Word Sailing) 
 
6.5 Selo da classe nas 3 velas (Mestra, buja e balão, conforme regras da classe) 
 

7 INSTRUÇÕES DE REGATA 
7.1 As Instruções de Regata estarão disponíveis a partir do dia 23 de julho de 2021. 

8 Pontuação 
8.1 Ao menos 3 regatas devem ser completadas para constituir a série  
8.2 Quando menos de 5 regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 

série será a soma de suas pontuações de cada regata. 
8.3 Quando 5 regatas ou mais tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 

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

9 Punição 
9.1 Será aplicado o Apêndice P- Procedimentos especiais a Regra 42 da RRV da W.S. 

2021-2024, com a seguinte modificação: não serão aplicados os itens P2.2 e 
P2.3. A regra 44.1 das RRV da W.S. 2021-2024 é alterada: substituindo a punição 
de 2 voltas pela punição de 1 volta. Este item não se aplica quando a punição for 
referente ao apêndice P, neste caso a punição será de 2 voltas. 



10 Premiação 
10.1 Serão premiadas as seguintes categorias: 

Categoria Descrição Premiados 

Geral Todos os participantes 5 primeiros 

Open Duplas masculinas e mistas 3 primeiros 

Feminino Duplas femininas 3 primeiros 

Sub 17 (U17) Duplas com no máximo 16 
anos até o final de 2021 

1º colocado 

11 Comunicação por rádio 
11.1 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 Local de permanência 
12.1 [DP][NP]Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados no Yacht 

Club Santo Amaro. 
12.2 Todos os barcos deverão permanecer na sede do evento durante todo o período 

do Campeonato. 

13 Isenção de responsabilidade 
13.1 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  Protocolo de prevenção contra a COVID-19  
14.1   Para acesso às dependências do Yacht Club Santo Amaro (velejador, técnico, 
team leader e acompanhante), será exigida apresentação do exame RT-PCR, PCR-LAMP 
ou antígeno com resultado negativo para COVID-19, realizado a no máximo 48 horas 
do primeiro acesso ao YCSA, sendo liberado quem apresentar carteira de vacinação 
comprovando ter recebido a segunda dose da vacina contra a COVID-19. 
14.2 O resultado do teste deve ser enviado para o e-mail secretaria@ycsa.com.br para 
permitir agilidade da autorização na entrada ao clube. 
14.3   O uso de máscaras de proteção é obrigatório em todas as dependências do 
YCSA; 
14.4   A infração do item 14.3 é grave e estará sujeita a aplicação da regra 69 – Má 
Conduta. 

14 Mais informações 
             Yacht Club Santo Amaro 

 
Rua Edson Régis, 481 
Jardim Guarapiranga 
São Paulo, SP – CEP 04770-050 
 
E-mail: atendimento@ycsa.com.br 
Telefone: 11 5687-8847 

 


