
COPA VELA MASTER BRASIL 
CAMPEONATO PAULISTA MASTER 

 
29 e 30 DE SETEMBRO DE 2018 

YACHT CLUB PAULISTA 
RAIA 2 GUARAPIRANGA, SÃO PAULO - SP 

 
AVISO DE REGATA 

 
 
 

AUTORIDADES ORGANIZADORAS 
 

 
FEVESP – FEDERAÇÃO DE VELA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  
   

 
YCP – YACHT CLUB PAULISTA 

 
 

 
COORDENADORIA DA CLASSE LASER DE SP  COORDENADORIA DA CLASSE SNIPE DE SP 

      
 
 
COORDENADORIA DA CLASSE FINN DE SP   VELA MASTER BRASIL 
 

     
     

APOIO 
 

YCSA – YACHT CLUB SANTO AMARO 

 



1. REGRAS  

1.1 As regatas serão regidas pelas regras tais como definidas nas Regras de Regata a Vela 2017-2020. 
1.2 Aplicam-se as prescrições da CBVela - Confederação Brasileira de Vela.  
1.3 Aplicam-se as regras das classes Laser STD, Laser RAD, Snipe e Finn. 
1.4 Este AR – Aviso de Regata e IRs – Instruções de Regata. As IRs estarão afixadas na Secretaria 
Náutica do YCP a partir das 10:00 h do dia 29 de setembro de 2018 e disponibilizadas pelo link abaixo. 
  
2. ELEGIBILIDADE e INSCRIÇÕES 
 
2.1 O evento é aberto a barcos das classes Laser STD, Laser RAD, Snipe e Finn.  
2.2 Todos os participantes deverão estar quites com a anuidade de sua respectiva classe, de sua 
respectiva federação estadual e atender os requisitos de idade das categorias Master da classe em que 
competirão. Para efeito de enquadramento nas categorias, vale a idade em 29 de setembro de 2018.  
2.3 Os participantes elegíveis deverão efetuar a pré-inscrição e pagamento da taxa de inscrição através do 
link http://bit.ly/YCPMaster2018 , informando classe, numeral, nome, clube, data de nascimento, endereço 
completo, email e telefone. 
2.4 Para confirmar a inscrição, os participantes pré-inscritos deverão comparecer na Secretaria Náutica do 
YCP entre 10:00 e 12:00 h do dia 29 de setembro de 2018 para ratificar ou alterar as informações 
fornecidas na pré-inscrição. Sugere-se que participantes apresentem os respectivos comprovantes.  
2.5 Os participantes terão as inscrições confirmadas caso cumpram com os critérios de elegibilidade do 
evento. 
 
3. TAXAS e PRAZOS 
 
3.1 Taxa de inscrição por velejador participante: R$ 60,00 (sessenta reais), se paga até 21 de setembro 
de 2018 às 18:00 h. Caso o pagamento da taxa seja feito após este prazo, a taxa será de R$ 90,00 
(noventa reais). A taxa de inscrição será revertida para custear as atividades sociais do evento e parte da 
premiação. 
 
4. PROGRAMA e PONTUAÇÂO 
  
Data  Horário  Atividades 

 
29SET / Sábado  10:00 às 12:00h  

 
13:00 h  
Após as regatas  

Confirmação das inscrições 
no YCP  
Largada da 1ª regata do dia  
Happy hour no YCP  
Confraternização / Jazz & 
Yacht  

30SET / Domingo  12:00 h  Largada da 1ª regata do dia 
 Após as regatas Happy hour no YCP 

Entrega de prêmios 
 

Estão previstas 4 regatas sem descarte, sendo 2 regatas por dia. Havendo atraso na realização de regatas 
e dependendo das condições de vento, as regatas de domingo poderão ser antecipadas em relação ao 
horário estabelecido.  
Um mínimo de 1 (uma) regata deve ser completada para se constituir a série. 
No último dia programado de regatas, nenhum sinal de atenção será feito depois das 15:55 h. 
 
5. PRÊMIOS 

O evento valerá para o Campeonato Paulista Master das classes Laser STD, Laser RAD, Snipe e Finn. 
Valerá, também, como a 6ª etapa do Circuito Vela Master Brasil de Laser (STD e RAD). 

A premiação aos competidores na classificação geral será para 1º, 2º e 3º nas classes Laser STD, Laser 
RAD, Snipe e Finn. 

Também será premiado cumulativamente o 1º colocado de cada categoria de idade. 

As categorias contempladas são as estabelecidas nos regulamentos de cada classe: 
 



 
 
Classe Laser STD AM – Aprendiz de Master  34 - 44 anos 
   M – Master    45 – 54 anos 
   GM – Grand Master   55 – 64 anos 
   GGM – Great Grand Master  65 – 74 anos 
 
Classe Laser RAD AM – Aprendiz de Master  34 - 44 anos 
   M – Master    45 – 54 anos 
   GM – Grand Master   55 – 64 anos 
   GGM – Great Grand Master  65 – 74 anos 
   75+     75 anos e acima 
 
Classe Snipe  AM - Aprendiz de Master  45 – 54 anos* 
   M – Master    55 – 64 anos* 
   GM – Grand Master   65 – 74 anos* 
   ML – Master Legend   75 anos e acima* 
(* idade do timoneiro; a soma das idades dos tripulantes deve totalizar 80 anos, no mínimo) 
 
Classe Finn  M – Master    40 – 49 anos 
   GM – Grand Master   50 – 59 anos 
   GGM – Grand Grand Master  60 – 69 anos 
   L – Legend    70 – 79 anos 
   SL – Super Legend   80 anos e acima 
 
Participantes de outros clubes que não o YCP que sediarem seus barcos no YCP das 11:00 h de 29 de 
setembro às 12:00 h de 30 de setembro participarão de sorteio de prêmio que acontecerá durante a 
entrega de prêmios, sendo que o contemplado deve estar presente na premiação. 
 
6. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os competidores participam do evento a seu próprio risco. Ver RRV - Decisão de Competir. A 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. 

7. BARCOS PARA EMPRÉSTIMO / ALUGUEL 

Participantes de outros estados que desejarem emprestar ou alugar um barco devem manifestar-se junto 
ao coordenador da respectiva classe para verificar a disponibilidade de barcos para tal. Confirmando-se a 
disponibilidade, a tratativa deve ser feita entre o interessado e o proprietário do barco. 

Contatos dos coordenadores: 

Laser / André Schwarz / andreg.schwarz@gmail.com 

Snipe / Alonso López e Jonas Chorociejus / alonsolopez.sp@gmail.com, jonasechor@gmail.com 

Finn / Luis Mosquera e Ricardo Santos / luis.mosquera@siemens.com, ricardo.santos@molin.com.br 

8. HOSPEDAGEM 

Participantes de fora de São Paulo – SP que necessitem de hospedagem devem entrar em contato com o 
YCP – Yacht Club Paulista (11-5514-6912 / secretaria@ycp.com.br) e/ou YCSA – Yacht Club Santo Amaro 
(11-5687-8847 / atendimento@ycsa.com.br). 

9. INFORMAÇÔES 

Para mais informações, favor entrar em contato com os coordenadores de classes, VMB – Vela Master 
Brasil (Manfred Kaufmann Jr. / 11-99816-2077 WA / m.kaufmann@cfsmotors.com.br) ou YCP – Yacht 
Club Paulista (11-5514-6912 / secretaria@ycp.com.br). 

(Atualização em 17/09/2018) 


