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AVISO DE REGATA 

9ª ETAPA (02/03 setembro) 
Organização (sede): Iate Clube de Santos (www.icsantos.com.br) 

1. REGRAS 
A COPA PAULISTA 2017, será disputada de acordo com as regras conforme definidas nas 
Regras de Regata a Vela da World Sailing 2017-2020, aplicando-se às determinações da 
FEVESP. 

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

2. PROPAGANDA 
Barcos com propaganda deverão fornecer cópias do alvará da CBVELA antes do início do 
campeonato. 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
A participação na COPA PAULISTA será aberta aos veleiros MONOTIPOS das classes: 

• Multicasco: Tornado, Nacra17 e 20, A-Class, SuperCat17, HC21, HC16, HC14, TomCat Race 

• Monocasco: HPE25, O590, FD, Star, Lightning, Finn, Snipe, MT19, Flash 16.5, Day Sailer, 
Poli19, Olímpico, 49er, 29er, 470, 420, Laser (Std, Radial e 4.7) e Dingue Adulto 

Os competidores deverão estar em situação regular com sua inscrição na respectiva etapa da 
COPA PAULISTA e de acordo com as regras e qualificações exigidas por suas classes. 
INSCRIÇÕES deverão ser realizadas anteriormente à disputa de cada uma das etapas, via 
internet no link divulgado pela organização, até às 23:59 da SEXTA-FEIRA que antecede o 
final de semana do evento, ou na secretaria do clube sede até as 14:00 do dia da primeira 
regata de cada etapa quando haverá um acréscimo de 25% na taxa. 

4 . TAXA DE INSCRIÇÃO POR ETAPA E POR EMBARCAÇÃO: 

4.1: Os valores incluem a refeição do sábado, as regatas do fim de semana e a premiação da etapa; 
e poderão ser reajustados a qualquer momento, sem prévio aviso. 

4.2: Excepcionalmente, as inscrições poderão ser feitas até às 14:00 do sábado do evento, somente 
na secretaria ou lanchonete do clube sede, quando será cobrado adicional de 25% 

NOTA: a taxa é intransferível e sem direito de restituição. 
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Flash 16.5 (3p) MT 19 (3p) Poli 19 (3p)
R$95,00

Lightning Open 590

29er 470 HC 16 Star Tornado Super Cat 17 Flash 16.5 (2p) MT 19 (2P)
R$80,00

49er 420 FD Dingue Day Sailer Nacra 17 ou 20 Poli 19 (2P) HC21

A Class Olimpico TomCat R
R$45,00

HC 14 Finn

Laser R$50,00 Snipe R$85,00 HPE 25 R$110,00

http://www.icsantos.com.br
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5. PROGRAMA DE REGATAS 
• 1a ETAPA: 11/12 fev (YCP) 

• 2a ETAPA: 04/05 mar (CCSP) 

• 3a ETAPA: 25/26 mar (ICSantos) 

• 4a ETAPA: 21/22/23 abr (YCSA) 

• 5a ETAPA: 06/07 mai (YCP) 

• 6a ETAPA: 10/11 jun (CCSP) 

• 7a ETAPA: 24/25 jun (ICSantos) 

• 8a ETAPA: 05/06 ago (YCP) 

• 9a ETAPA: 02/03 set (ICSantos) 

• 10a ETAPA: 07/08 out (CCSP) 

• 11a ETAPA: 18/19/20 nov (YCSA) 

• ETAPA FINAL: 02 dez (YCP) 

9a ETAPA (02 e 03 de setembro) no ICSantos 
SÁBADO 02/set 

• 12:15 - Saída do reboque do ICS para a RAIA 

• 13:00 - Regatas do Dia para as Classes Convidadas (baía de Santos); 

• 19:00 - Premiação da ETAPA ANTERIOR, 

• 19:30 - PIZZADA: Inclusa na Inscrição (em qualquer etapa a organização poderá optar 
por almoço revendo os horários.) 

DOMINGO 03/set 
• 12:15 - Saída do reboque do ICS para a RAIA 

• 13:00 - Regatas do Dia para as Classes Convidadas (baía de Santos) 

• Previstas até três regatas por dia. 

• O horário limite para largada de regata é às 16:00 horas. 

6. INSTRUÇÕES DE REGATAS 
As Instruções de Regata estarão à disposição dos participantes no site* do campeonato 48 
horas antes do inicio da etapa. 

* https://copapaulista2017.wordpress.com 

7. LOCAL 
Baía de Santos, próximo à saída do canal. 

8. PERCURSOS 
Os percursos estarão descritos nas Instruções de Regata 

9. PONTUAÇÃO 
9.1 Uma regata disputada já constitui validamente a etapa. 

9.2 Quando até 3 (três) regatas tiverem sido disputadas por etapa, a pontuação do barco 
naquela etapa será a soma de suas pontuações em cada regata. 
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9.3 Quando as 4 (quatro) regatas da etapa tiverem sido completadas, a pontuação do barco 
naquela etapa será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se o seu pior 
resultado. 

9.4 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 etapas, a pontuação acumulada na classe anterior permanecerá 
separada. 

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

9.6 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. 

9.7 NA ETAPA FINAL, só haverá regatas no sábado que antecederão a FESTA de 
confraternização anual. 

10. PREMIAÇÃO 
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. 

Na classe Laser, serão premiados os dois primeiros colocados de cada divisão (Std, Radial e 
4.7) e dentro delas em 3 sub categorias (feminino e “MGM - master e grand master”). 

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. 

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

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

Na Série (RANKING) Anual: a COPA PAULISTA 2017 premiará com condecoração a 
coordenadoria da classe com mais assiduidade** na raia durante o ano (**: número médio de 
barcos por etapa) e a NORTH SAILS ® sorteará VELAS e/ou LONAS NOVAS para a três 
classes*** que mais colocarem barcos inscritos na água durante o ano (***: sujeito à 
disponibilidade do distribuidor local). E em cada classe, os 3 melhores classificados no geral, 
os 3 melhores classificados da categoria B das classes HPE25, MT19 e Snipe, 3 melhores da 
categoria mista, “Pai e Filho” e júnior da classe Snipe, 3 melhores nas subcategorias da 
LASER (Sênior, Junior, Feminino e MGM) considerando-se a soma de pontos acumulados de 
todas as regatas disputadas durante as etapas, e o descarte de 25% dos piores resultados, 
conforme item 9.6. A FEVESP patrocinará a entrega de prêmios do ranking anual e haverá 
estímulo à VELA JOVEM: como forma de estimular a VELA JOVEM na COPA PAULISTA, a 
FEVESP dará premiação em dinheiro (R$1.000 = hum mil reais) para cada uma das duas 
tripulações Juniores que forem campeãs no ranking anual 2016 das classes Snipe e Laser. 
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11. ACOMPANHANTES E LOCAL DE PERMANÊNCIA 
11.1 Nos sábados de cada etapa serão bem vindos ao clube sede acompanhantes e 
convidados dos velejadores inscritos. Nesse caso será obrigatório fazer a solicitação de 
ingresso na antevéspera via e-mail para pedro@comvoce.net para que seus nomes fiquem 
anotados na portaria do clube. O consumo de convidados e acompanhantes não estará 
incluso na inscrição, e deverá ser pago no ato. 

11.2 A partir do final de semana que antecede o evento, os velejadores inscritos poderão 
ingressar com seus veleiros no clube sede da etapa por terra, e utilizarem suas facilidades 
para a descida até a água até o último dia de regata do evento (domingo); podendo, 
inclusive, se hospedarem na nos ALOJAMENTOS do clube sede (se disponíveis) mediante 
reserva antecipada. 

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

12. RESPONSABILIDADE 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Os clubes organizadores e todas as 
partes envolvidas na organização do evento, não assumem qualquer responsabilidade por 
acidentes, inclusive morte, danos, perda pessoal, de materiais ou de qualquer outra natureza, 
referente a barcos e participantes, antes, durante e depois do evento. Os participantes estão 
competindo por seu próprio risco e responsabilidade. 

Os velejadores, ao se inscreverem, concordam com a utilização de fotos e vídeos em que 
apareçam pelos organizadores do evento, sem haver a necessidade de prévia autorização. 

Bons Ventos!!! 
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