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RANKING PAULISTA CLASSES HIGH END (HPE 25, STAR e LIGHTNING)

A V I S O  D E  R E G A T A  
Organização: YCP, CCSP, YCSA e FEVESP 

1. REGRAS 
O RANKING PAULISTA CLASSES HIGH END será governado pelas Regras de Regata a Vela 
da World Sailing 2017/2020 e pelas regras específicas das classes convidadas, 
aplicando-se as 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. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
2.1. Veleiros das classes HPE 25, Star e Lightning. 
2.2. Taxas por embarcação por Etapa (fim de semana): 

2.2.1. HPE 25 = R$ 190 (cento e noventa reais) 
2.2.2. LIGHTNING = R$ 150 (cento e cinquenta reais) 
2.2.3. STAR = R$ 110 (cento e dez reais) 
2.2.4. Os valores incluem SOMENTE as regatas do fim de semana; e poderão ser 

reajustados a qualquer momento, sem prévio aviso. 

3. PROGRAMA DE REGATAS 
๏ 1a ETAPA: 18/19 fev (YCP) 
๏ 2a ETAPA: 25/26 mar (YCSA)
๏ 3a ETAPA: 29/30 abr e 01 de mai (CCSP) 
๏ 4a ETAPA: 26/27 ago (YCP) 
๏ 5a ETAPA: 23/24 set (YCSA)
๏ 6a ETAPA: 30 set e 01 de out (YCSA) 
๏ 7a ETAPA: 21/22 out (YCP)

3.1. Para todas as classes convidadas 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 16:30. 

3.2. SÁBADO:14:00 - Regatas do Dia para as Classes Convidadas; 
3.3. DOMINGO:13:00 - Regatas do Dia para as Classes Convidadas; 
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4. INSCRIÇÕES: 
4.1. Deverão ser realizados anteriormente à disputa de cada uma das etapas, via 

internet no link a seguir, até o meio-dia de sábado, de acordo com as taxas 
discriminadas no item 4 do Aviso de Regatas. 

4.2. O link das Inscrições é https://ycpsailing.wordpress.com/ranking-paulista-highend/ 
o pagamento poderá ser feito por transferência bancaria (conforme dados abaixo) 
ou cartão (débito/crédito) na lanchonete do YCP. 
O inscrito deve enviar comprovante de deposito para copavela@ycp.com.br. 

Yacht Club Paulista   -   CNPJ. 62.325.139/0001-62 
Banco Santander     -     Agencia 0214       -       C/c. 13-003422-0 

4.3. Será cobrado adicional de 25% da embarcação que for inscrita após o inicio do 
evento (sábado 12:00 - meio dia). 

4.4. As inscrições serão aceitas somente até as 12:00 do domingo no clube sede da 
etapa. 

5. ÁREA DE REGATAS: 

RAIA 2 da represa de GUARAPIRANGA 

6. PERCURSOS: 
6.1. As regatas serão sempre disputadas em percurso simples BARLA-SOTA. 
6.2. A CR irá avisar em quadro na popa a quantidade de pernas por classe 

Mais detalhes no ANEXO 1. 

7. PROCEDIMENTO DE LARGADA 

7.1. Prevalecerá a regra 26. 

7.2. As classes largarão na seguinte ordem, ressalvado o agrupamento previsto no item 
8.2: 

7.2.8.ordem de largada 1º HPE 25/ 2º STAR / 3º LIGHTNING 

7.3. Para maior eficiência, a CR deverá agrupar duas ou mais classes na mesma 
largada, reunindo as bandeiras das classes em mesmo sinal de atenção (5 
minutos). Só terão largadas exclusivas as classes que juntarem ao menos 6 (seis) 
barcos INSCRITOS. 

8. PONTUAÇÃO 

8.1. Será adotado o seguinte sistema de pontuação: sistema linear apêndice A 
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8.2. Ao menos 1 regata deve ser completada para constituir a série.  
8.2.1.Quando até 3 regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 

série será a soma de suas pontuações de cada regata.  
8.2.2.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.  

8.3. 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. 

8.4. 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. PREMIAÇÃO 

9.1. Na Etapa: não haverá premiação. 

9.2. No ranking anual: 3 primeiros colocados em cada classe. A classe HPE 25 também 
premiará os 3 primeiros colocados da divisão SILVER. A entrega de prêmios 
ocorrerá na noite de 02 de dez de 2017 na confraternização de final de ano da 
COPA PAULISTA 2017 no YCP. 

10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E CESSÃO DO DIREITO DE USO DE IMAGEM 

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 

11. INFORMAÇÕES 

Entre em contato com o Coordenador de sua Classe para maiores informações. 

B O N S  V E N T O S  !  
Comitê Organizador Ranking Paulista HIGH END
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ANEXO 1: 
PERCURSO SIMPLES BARLA-SOTA (GALHARDETE 2 NA CR) 
Deixando as marcas sempre a bombordo: 
‣ Largada entre a CR e a marca; 
‣ (A) Contorno da marca de barlavento: 
‣ (B) Passagem pelo GATE a sotavento (todos os barcos);  
‣ Repete (a, b) se necessário * 

‣ Chegada em POPA entre C.R e marca encarnada. 
* NOTA: 

o número de pernas para cada classe será indicado pela CR em quadro na popa
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