
INSTRUÇÕES DE REGATA
8a ETAPA (05/06 agosto)

Organização (sede): YCP / Parceiro na Etapa: YCSA

1. REGRAS
1.1. A COPA PAULISTA 2017 será governada pelas Regras de Regata a Vela da World Sailing 

2017/2020 e pelas regras específicas  das classes convidadas, aplicando-se as determinações 
da FEVESP.

1.2. Antes, durante e após o evento os veleiros de visitantes deverão ficar estacionados em local 
designado pela organização

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

2. AVISOS AOS COMPETIDORES
2.1. Avisos aos competidores serão afixados no quadro de avisos do evento, no térreo da Sede 

Náutica do YCP e oportunamente replicados no site http://copapaulista2017.wordpress.com

2.2. Qualquer alteração nas instruções de regata será afixada antes das 10:00h do dia em que 
entrará em vigor, exceto alteração na programação de regatas, que será afixada até as 20:00h 
do dia anterior ao dia em que terá efeito.

3. SINALIZAÇÃO EM TERRA
3.1. Sinalização em terra será exposta no mastro da CR atracada no pontão do YCP. SE A CR NÃO 

ESTIVER NO PONTÃO, A SINALIZAÇÃO EM TERRA SERÁ EFETUADA NO MASTRO DE 
BANDEIRAS DO CLUBE.

3.2. Quando o galhardete RECON é içado em terra, o seu significado descrito em Sinais  de Regata 
RECON é modificado de ’1 minuto’ para ’não antes de 45 minutos’.

4. PROGRAMA DE REGATAS
4.1. Estão previstas 4 regatas, sendo 2 regatas por dia e podendo haver 3 regatas no domingo caso 

o cronograma esteja em atraso. O horário limite para largada de regata é às 16:00 horas.

4.2. Sempre que a Bandeira DELTA estiver exposta na chegada significa que haverá outra regata 
em seguida.

4.3. Confraternização e Reunião de Comandantes:
• Sábado 05/08/2017 no YCP das 11:00 às 12:30

• Premiação da Etapa Anterior, exibição de fotos e vídeos das regatas, avisos da CR e 
indicação de alterações na IR

• BRUNCH Completo Incluso na Inscrição
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4.4. REGATAS:
• SABADO 05/08/2017   14:00 HS
• DOMINGO 06/08/2017 13:00 HS

4.5. As classes serão divididas da seguinte forma:
• RAIA 3: HC16, HC 14,SUPER CAT, A CLASS, TORNADO, NACRA, 49ER, 29ER, STAR, 

HPE 25, J24 (CR YCSA)

• entre RAIA 1 e 2: Optimist e Dingue (CR YCP)

• RAIA 2: restante das classes convidadas (CR YCP)

5. BANDEIRAS DE CLASSE
5.1. Seguirão o padrão de bandeira com fundo branco e a insígnia da classe.

6. MARCAS
6.1. As marcas de percurso serão bóias infláveis ou similares de forma cilíndrica ou cônica.

7. PERCURSOS
7.1.  O diagrama do percurso está descrito no ANEXO 1.

7.2. A Comissão de Regatas poderá utilizar marcas de percurso como marcas de largada e chegada.

7.3. Todas as marcas devem ser deixadas por bombordo. As regatas serão sempre disputadas em 
percurso  BARLA-SOTA (número de voltas a depender da classe).

7.4. Todas as classes deverão contornar a marca de barlavento AMARELA, que também incluirá 
passagem por SPARE BUOY.

7.5. Haverá GATE a sota-vento comum a todas as classes formado com BÓIAS AMARELAS.

8. PARTIDA
8.1. As regatas terão as partidas de acordo com a regra 26.

8.2. A linha de partida será formada pelo alinhamento entre o mastro da CR, onde estará 
desfraldada uma bandeira alaranjada, na extremidade de boreste da linha, e a marca de 
partida na extremidade de bombordo. 

8.3. Um barco que partir depois de decorridos 04 (quatro)minutos após seu sinal de partida será 
considerado como não tendo partido - DNS. Isto muda a regra A4.1. 

8.4. A linha de partida será entre o mastro desfraldando uma bandeira de cor alaranjada sobre a 
CR, na extremidade de boreste da linha, e a marca de partida na extremidade de bombordo.

8.5. Para maior eficiência, a CR poderá agrupar duas ou mais classes na mesma largada, reunindo 
as bandeiras das classes em mesmo sinal de atenção

8.6. A classe que tiver sua largada anulada terá novo procedimento de largada, que se iniciará com 
sinal de partida da última classe da fila.
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9. CHEGADA
9.1. A linha de chegada será entre o mastro desfraldando uma bandeira de cor alaranjada sobre a 

marca de chegada, na extremidade de boreste da linha e o lado do percurso da marca de 
chegada a bombordo. 

9.2. Os barcos da Comissão de Regatas  poderão manter posição no alinhamento de chegada 
usando motor

9.3. A C.R. poderá usar a seguinte configuração de largada e chegada: posicionar a 
lancha da CR ao centro e duas boias, uma de cada lado, que sinalizarão marcas de largada e 
chegada.

10. LIMITES DE TEMPO
10.1.O limite de tempo para o 1º colocado completar a 1ª perna será de 30 (trinta) minutos.

10.2.O primeiro colocado deverá completar o percurso antes de 01:00 hora (uma hora) a contar do 
sinal de partida. 

10.3.Serão considerados DNF os barcos  que não chegarem no prazo de 20 (VINTE) minutos após a 
chegada do primeiro colocado. Isto modifica as regras 35 e A4.1.

11. PONTUAÇÃO:
11.1.Ao menos 1 regata deve ser completada para constituir a série. 

11.2.Quando até 3 regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma 
das pontuações de cada regata. 

11.3.Quando 4 regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 
suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 

11.4.Para fins de apuração de ranking da série anual será aplicada regra de pontuação pelo critério 
do nome do comandante da embarcação em determinada classe. Se o comandante mudar de 
classe durante as 10 etapas, a pontuação acumulada na classe anterior permanecerá 
separada.

11.5.Para comandantes que se inscrevem em subcategoria (ex. Snipe Mista) em uma etapa, e 
depois como “Snipe A” = (Senior) em etapa posterior, para apuração do ranking anual 
prevalecerá a regra de permanência na subcategoria de maior nível de dificuldade (neste 
exemplo: “A”).

11.6.Para a premiação na série anual, cada velejador terá direito a descartar 1 regata para cada 4 
regatas que participar (ou seja, 25% do total), inclusive DNC de etapas em que não se 
inscreveu ou não disputou.

12. SUBSTITUIÇÃO DE TRIPULANTE OU EQUIPAMENTO
12.1.Não será permitida substituição do comandante da embarcação sem prévia autorização escrita 

da comissão de regata. 
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12.2.Toda substituição de numeral deve ser comunicada por email para copavela@ycp.com.br até o 
meio dia do sábado que antecede as regatas da etapa. No email devem constar: nome do 
comandante, classe, numeral de inscrição, e numeral que será utilizado.

13. PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO
13.1.Formulários de protestos estarão disponíveis  na secretaria do evento. Protestos e pedidos de 

reparação devem ser entregues no prazo de protestos especificado. 

13.2.O prazo de entrega de protestos será de 1 hora após a chegada da C.R. em terraA programação 
de julgamento de protestos será comunicada através do quadro de avisos da sede do evento.

14. PREMIAÇÃO
14.1.Na Etapa: prêmios serão concedidos por etapa para as classes com no mínimo 2 embarcações 

inscritas. Em cada etapa haverá premiação por tripulante e categoria de cada classe aos 1º e 
2º classificados.

14.2.Na classe Laser, serão premiados  os  dois primeiros colocados de cada divisão (Std, Radial e 
4.7) e dentro delas em 2 sub categorias (feminino e ‘master e grand master’). 

14.3.Haverá premiação aos 1º colocados na categoria B nas classes HPE 25, Star, Microtonner e 
Snipe. Caberá aos coordenadores das classes indicarem os comandantes da categoria B.

14.4.Haverá premiação do 1º e 2º lugares nas categorias mista e “PAI e FILHO” das classes Snipe e 
Dingue.

14.5.Haverá premiação do 1º lugar na categoria Júnior das classes Snipe e Laser (Std, Radial e 
4.7).

15. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E CESSÃO DO DIREITO DE USO DE IMAGEM
15.1.Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de 

Competir. A autoridade organizadora não terá qualquer responsabilidade por danos materiais, 
físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas, saídas para treinos, e 
eventos ocorridos antes durante ou depois de completadas as provas. Os velejadores, ao se 
inscreverem, concordam com a utilização de fotos  e vídeos pelos organizadores do evento, 
sem haver a necessidade de prévia autorização.

16. INFORMAÇÕES:
16.1.Entre em contato com o Coordenador de sua Classe, ou com o YCP (sede da etapa): 

Secretaria do Yacht Club Paulista Tel: (11) 5514-6911 ou 6912 e-mail: copavela@ycp.com.br ou 
página do facebook do Yacht Club Paulista: https://www.facebook.com/YachtClubPaulista/ ou 
Site da Copa Paulista http://copapaulista2017.wordpress.com

Bons Ventos!!!
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PERCURSO BARLA-SOTA

Deixando as marcas sempre a 
bombordo

[1]   Largada entre a CR e a marca 
(bóia vermelha);

[2]   Contorno da marca de 
barlavento com passagem pela 
spare buoy

[3]   Passagem pelo gate a 
sotavento (bóias amarelas);

[4]   Contorno da marca de 
barlavento com passagem pela 
spare buoy

[5]   Chegada em popa entre C.R. e 
bóia vermelha.

ATENCÃO: o número de pernas varia de acordo com a classe:

PERNAS   /     CLASSEPERNAS   /     CLASSE

8 Tornado, Nacra 17

6 HPE 25, Star, Lightning, A-Class, 49er, 29er, 470

4 Supercat 17, HC16, HC14, O590, FD, Finn, Snipe, MT19, Day Sailer, Olímpico, 420 e Laser

2 Poli 19, Flash 16.5, Dingue e Optimist
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