
                                   

 
 
 Campeonato Sul Brasileiro 2019 

SNIPE 
27 a 29 de Setembro de 2019 

Ilhabela, SP 
ORGANIZAÇÃO: 

Prefeitura Municipal de Ilhabela 
Secretaria de Esporte de Ilhabela 

Flotilha da Ilhabela 

APOIO TÉCNICO: 
Federação de Vela do Estado de São Paulo 

 

 

AVISO DE REGATAS 
1. REGRAS 
1.1. A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a Vela 
(RRV) 2017/2020. 
1.2. Aplicam-se as prescrições da CBVela assim como o Regulamento da classe para este tipo de evento. 
1.3. A RRV 61.1 “Informando ao protestado” é modificada como segue: 
1.4. A RRV 40 e o preâmbulo da Parte 4 das RRV são modificados como segue:  
1.5. As RRV sinal de regata RECON e 66 são alteradas, respectivamente: tempos para sinalizar em terra e 
modificação de prazos. As alterações serão detalhadas nas Instruções de Regata. 
1.6. Todo velejador deve estar em dia com a FEVESP ou com a federação de seu estado de origem. 
 

2. PROPAGANDA 
2.1. Os competidores poderão exibir propaganda de acordo com o Regulamento da WS 20.3.2 mas 
conforme restrito pela regra da classe 2.8. 
2.2. Os barcos participantes poderão ser requeridos a exibir publicidade escolhida e fornecida pela 
organização do evento. 
 
3. DIVISÕES: 

JUINOR 

MASTER 

GRAND MASTER 

GERAL 
 
 

4. ELEGIBILIDADE 



                                   
4.1. O evento é aberto a velejadores que estejam em dia com suas federações e a classe SNIPE para o 
ano de 2019. 
 

5. INSCRIÇÕES 
5.1. A inscrição serão feitas na EVI nos dias 25, 26 e 27 até 11h. 
Velejadores menor de idade: 
a) Formulário do anexo A preenchido em sua totalidade; 
b) Cópia de RG ou da certidão de nascimento; 
c) Autorização do Anexo B, assinada por pai ou responsável; 
 

6. TAXA DE INSCRIÇÃO 
6.1 A inscrição será uma cesta básica por velejador.  
6.2 Velejadores de projetos sociais e escolas de vela Municipais serão isentas. 
 

7. PROGRAMAÇÃO 
7.1 Inscrições e Abertura Campeonato 

DATA HORA ATIVIDADE 

25 e 26 9h às 17h Inscrição e Confirmação 

27 9h às 11h Confirmação Inscrição  

27 sabado 11h Abertura do Campeonato 

 
7.2 Regatas e Programação 

DATA HORA ATIVIDADE 

27 13h 
Regatas 
Após Regata – Confraternização 

28 12h 
Regatas 
Após Regata – Confraternização 

29 12h Regatas 

29 
12h 
17h 

Regatas 
Entrega de Prêmios e 
Confraternização  

7.4. Não será dado nenhum sinal de partida após as 15h do dia 29/09/19. 
 

8. MEDIÇÕES 
8.1. Cada barco deverá ter seu certificado de medição válido.  
8.2.Durante o evento poderá haver inspeção de medição dos itens de segurança. 
 

9. FORMATO: 
9.1 Estão programadas até 8 regatas  
 

10. INSTRUÇÕES DE REGATA 
10.1. Estarão no quadro de avisos e também no aplicativo APVela.   
 

11. LOCAL DAS REGATAS 
As regatas serão corridas no canal de São Sebastião no norte ou no sul do canal. 
 

12. PERCURSO 
12.1 Será utilizado os percursos da classe SNIPE. 
 

13. SISTEMA DE PUNIÇÃO 
13.1. Será aplicado o Apêndice P para a regaras 42. 
 

14. PONTUAÇÃO 
14.1 O Campeonato será valido quando corridas 02 regatas validas 
14.2. Com cinco regatas ou mais terá 01 descarte. 
 

15. BARCOS E PESSOAL DE APOIO 
15.1. Todos os técnicos deverão se inscrever preenchendo o formulário na secretaria do campeonato. 
 

16. LOCAL DE PERMANÊNCIA 
16.1. Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados pela organização do campeonato. 
 
 

 



                                   
17. PREMIAÇÃO 

JUINOR 1º. Ao 3º. 

MASTER 1º. ao 3º.  

GRAND MASTER 1º. ao 3º. 

GERAL 1º. ao 5º. 
 
18. ISENÇÃO E RESPONSABILIDADE  
18.1. Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir. 
O esporte a vela por sua natureza é um esporte imprevisível e desta forma envolve risco. Por participar no 
evento, cada competidor e equipe de apoio concorda que:  
(a) Estão cientes do risco inerente envolvido no esporte e aceitam a responsabilidade de expor a si 
mesmos, sua tripulação e barco a tal risco enquanto tomando parte no evento;  
(b) Eles são responsáveis pela sua segurança, de suas tripulações, do barco e suas outras propriedades 
enquanto em água ou em terra;  
(c) Eles aceitam a responsabilidade por qualquer prejuízo, dano ou perda até a extensão causada por 
suas ações ou omissões;  
(d) O fornecimento de uma equipe de comissão de regatas, barcos de segurança, árbitros e outros oficiais 
e voluntários pela organização não isenta os competidores de suas próprias responsabilidades;  
(e) A cobertura de um barco de segurança para esta tarefa, particularmente em extremas condições de 
tempo, será conforme possa ser viável nestas circunstâncias.  
18.2. 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.  
 

19. MAIS INFORMAÇÕES  
Local do Campeonato: 
Escola de Vela Lars Grael – Campo de Aviação - Ilhabela 
(12) 3896-6737 e e-mail: vela@ilhabela.sp.gov.br 
com Daniel         
 
 ANEXO B 

 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 
 
Autorizo o(a) velejador(a) __________________________________________ a participar do 
Campeonato Sul Brasileiro em Ilhabela 2019. Declaro que assumo total responsabilidade por 
qualquer dano físico e material que ele (a) possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando 
de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Prefeitura Municipal de Ilhabela, a Comissão 
Organizadora e demais entidades e pessoas envolvidas na organização e realização deste 
Campeonato. 
 
_______________________, ______ de ___________________ de ______. Local e data 
 
 
__________________________________________ 
Nome Legível do Responsável 
 
 
________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

mailto:vela@ilhabela.sp.gov.br

