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AVISO DE REGATA 
 



1 Regras 

1.1 A série de regatas do Campeonato Brasileiro será regida pelas seguintes regras: 

 Regras de Regata a Vela da World Sailing 2021/2024; 

 Regras da IHCA; 

 Regras contidas no Estatuto da ABCHC; 

 Determinações da CBVela; 

 Aviso de Regatas; 

 Instruções de Regata. 

1.2 Será aplicado o Apêndice T das RRV da World Sailing 2021/2024. 

1.3 A Regra 44.1 das RRV da World Sailing 2021/2024 é alterada para uma volta. 

1.4 No caso de conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regatas, prevalece 
o estabelecido nas Instruções de Regatas. 

2 Elegibilidade 

2.1 É elegível o competidor que estiver de acordo, no ato da confirmação da 
inscrição, com as Regras de Regata da World Sailing 2021-2024, que respeite as 
regulamentações de medição da ABCHC, que não esteja cumprindo punição 
disciplinar e, ainda, que esteja quite para com a anuidade de filiação 
competência 2021 da Associação Brasileira da Classe Hobie Cat – ABCHC. 

2.2 Para o Campeonato Brasileiro Junior da Classe HC16, os dois tripulantes devem 
ter menos de 19 anos em 31 de dezembro de 2021 (sub 19). 

2.3 Para o Campeonato Brasileiro Feminino da Classe HC16, os dois tripulantes 
devem ser do sexo feminino. 

2.4 O competidor ainda deve apresentar comprovante de quitação para com sua 
respectiva Federação Estadual. 

3 Propaganda 

3.1 A propaganda deverá estar em conformidade com o Regulamento 20 da W.S. 

3.2 O comandante poderá ser obrigado a disponibilizar espaço nos cascos (proa) do 
seu respectivo barco para propaganda dos patrocinadores do evento. 

4 Inscrição 

4.1 A inscrição deverá ser realizada em formulário disponibilizado na página do 
campeonato no site do YCSA (www.ycsa.com.br) até o dia 29/10/2021. 

4.2 As inscrições serão validadas após a comprovação da filiação à classe, 
pagamento de sua respectiva Federal Estadual e do pagamento da taxa de 
inscrição no Campeonato. A data limite para validação é dia 29/10/2021. 

4.3 O valor da taxa de inscrição por embarcação é: 

Campeonato  Até 4/set/2021 Após 4/set/2021 

Bras. HC16 Junior  (com balão) R$ 200,00 R$ 300,00 

Bras. HC 16 Feminino R$ 200,00 R$ 300,00 

http://www.ycsa.com.br/


4.4 A taxa de inscrição poderá ser paga diretamente na secretaria do evento até as 
16h do dia 29 de outubro de 2021 ou através de depósito bancário na seguinte 
conta corrente: 

Yacht Clube Santo Amaro  
CNPJ : 62.344.015/0001-24 
Banco : Itaú 
Agênc. : 8341 
Conta : 22823-0 

 

5 Programação 

5.1 A programação poderá sofrer alterações a qualquer tempo, que serão 
comunicadas através de alteração de Aviso de Regata, Instrução de Regata ou 
em comunicados oficiais divulgados durante o campeonato, no quadro de avisos 
oficial. 

5.2 A programação está apresentada a seguir. 

Data Horário Atividade 

29/out (sex) 09:00 as 18h00 Confirmação de inscrição, credenciamento e medição 

30/out (sab) 
10h30 Reunião dos comandantes 

13h00 Regatas  

31/out (dom) 13h00 Regatas 

01/nov (seg) 18h00 Cerimônia de premiação 

5.3 Estão programadas 6 regatas no total, podendo haver até 4 regatas por dia. 

5.4     Para que o evento seja realizado, fica estipulada a data limite de 08/10/2021 
para que haja pelo menos 3 (três) tripulações inscritas em cada uma das categorias. 
 

6 Medição e inspeção de equipamentos 

6.1 É obrigação do timoneiro da embarcação manter seu barco e tripulação 
obedecendo às regras de medição e pesagem. 

6.2 Todos os barcos e equipamentos serão inspecionados pelo MEDIDOR OFICIAL DA 
CLASSE. Entretanto, cabe ressaltar que o barco ou equipamento pode ser 
inspecionado a qualquer tempo para verificar a adequação às regras da classe, 
Aviso ou Instruções de Regata. Na água um barco pode ser instruído pela CR a se 
dirigir imediatamente para uma área designada para inspeção. 

6.3 O tripulante deve usar colete salva vidas homologado pela Autoridade 
Certificadora e adequado ao seu biotipo. O colete fará parte da inspeção de 
equipamentos. A utilização do Salva-vidas será exigida e fiscalizada no 
transcorrer das disputas. Será sumariamente desclassificado das regatas do dia o 
atleta que for flagrado sem estar devidamente vestido com o salva-vidas 
previamente inspecionado. 



7 Pontuação 

7.1 Será utilizado o sistema linear de pontuação regulamentada pela World Sailing. 

7.2 Estão programadas 06 (seis) regatas e o campeonato será válido com a 
realização de pelo menos 02 (duas) regatas.  

7.3 Quando menos de 4 (quatro) regatas tiverem sido completadas, a pontuação da 
embarcação será a somatória de seus resultados.  

7.4     Quando de 4 (quatro) a 6 (seis) regatas tiverem sido completadas, a pontuação 
da embarcação será a soma de seus resultados, excluindo se o pior resultado. 

8 Percursos 

8.1 Os percursos serão os oficiais da classe Hobie Cat, a ser definido e divulgado 
oportunamente pela comissão de regata. 

9 Instrução de Regata 

9.1 A instrução de regata deste campeonato será divulgada no dia 30/nov/2021. 

10 Premiação 

10.1 Serão premiadas as seguintes categorias: 

 Hobie Cat 16 Feminino – 1º ao 3º Lugar  

 Hobie Cat 16 Júnior com Balão – 1º ao 3º Lugar 

10.2 Sendo estrangeiro o timoneiro da tripulação, ele participará do evento como 
CONVIDADO, não fazendo jus ao título de CAMPEÃO BRASILEIRO, mas receberá a 
premiação normalmente. O título de campeão brasileiro é restrito a tripulação 
composta por timoneiro brasileiro. 

11 Barcos de apoio 

11.1 Os barcos de apoio – Federações, Clubes, Treinadores e Apoio – deverão ser 
obrigatoriamente registrados na secretaria do evento e os responsáveis pela 
embarcação serão devidamente identificados e receberão as instruções de como 
se comportar e se posicionar na área de regata. 

12 Local de permanência das embarcações 

12.1 Os barcos devem permanecer no local do evento, durante todo o período do 
Campeonato. 

12.2 Os barcos devem ser guardados nos locais designados pela Organização do 
Campeonato. 

12.3 Os barcos dos competidores inscritos no Campeonato só poderão chegar ao 
clube a partir da data de término do Campeonato Paulista de Hobie Cat 16 (12 
de outubro de 2021). 

13 Isenção de responsabilidade 

13.1 Os competidores inscritos e que participarem das regatas do Campeonato 
Brasileiro da Classe Hobie Cat por seu próprio risco. Considere a Regra 4 – 
Decisão de Competir. A organização, entidades, clubes filiados e todas as partes 



envolvidas direta ou indiretamente na organização do evento, não assumem 
qualquer responsabilidade por acidentes pessoais, inclusive morte, danos 
materiais e/ou morais, relacionados diretamente com a série de regata, antes 
durante ou depois do término do campeonato. Os participantes inscritos estão 
participando do evento por seu próprio risco e responsabilidade. 

14 Segurança 

14.1 É obrigatório o uso de colete salva vidas homologado todo o momento em que o 
participante estiver na água.  

14.2 De acordo com a regra da classe, cada embarcação deve obrigatoriamente 
portar cabo de desvire no barco. 

15 Prevenção contra a COVID-19 

15.1 Para acesso às dependências do Yacht Club Santo Amaro será exigido dos 
participantes do campeonato e dos acompanhantes a comprovação da 
imunização contra a COVID-19 (duas doses da vacina ou dose única) realizada há 
mais de 15 dias antes do primeiro acesso ao YCSA. 

15.2 Caso contrário, será exigida apresentação do exame RT-PCR, PCR-LAMP ou 
Antígeno com resultado negativo para COVID-19 realizado a no máximo 48 horas 
antes do primeiro acesso ao YCSA. 

15.3 O comprovante deve ser envidado para o e-mail secretaria@ycsa.com.br a fim 
de autorizar o acesso ao Clube. 

15.4 O uso de máscaras de proteção é obrigatório em todas as dependências do YCSA. 

15.5 A infração do item 14.3 é grave e estará sujeita a aplicação da regra 69 – Má 
Conduta. 

16 Informações adicionais 

16.1 Inscrições 

Tel.: (11) 5687-8847 

E-mail: atendimento@ycsa.com.br 

16.2 Alojamento 

Tel.: (11) 5687-8847 

E-mail: secretaria@ycsa.com.br 

16.3 Endereço da sede do campeonato 

Yacht Club Santo Amaro 

Rua Edson Régis, 481 

Jardim Guarapiranga 

São Paulo, SP – CEP 04770-050 

mailto:secretaria@ycsa.com.br

