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

INSTRUÇÕES DE REGATA 
4ª ETAPA (26/27 agosto) 
Organização: YCP (sede) 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. AVISOS AOS COMPETIDORES 
2.1. Avisos aos competidores serão afixados no quadro oficial de avisos do evento, 

localizado no piso inferior da Sede Náutica do YCP 
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. PROGRAMAÇÃO 
4.1. 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 16:00 horas. 

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

4.3. SÁBADO: 
• 14:00 - Regatas do Dia para as Demais Classes Convidadas (raia 3); 
• Não haverá confraternização antes ou após as regatas.  

4.4. DOMINGO: 
• 13:00 - Regatas do Dia para as Demais Classes Convidadas (raia 3); 
• Não haverá premiação na etapa. Somente para o ranking anual, de acordo com 

o descrito no item 20 desta IR. 
5. INSCRIÇÕES: 
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5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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 

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

5.5. As inscrições serão aceitas somente até as 12:00 do domingo no YCP. 
6. BANDEIRAS DE CLASSE:  

Seguirão o padrão de bandeira com fundo branco e a insígnia da classe. 
7. ÁREA DE REGATAS: 

• RAIA 2 da represa de Guarapiranga: (CR YCP) 
8.MARCAS: 

    

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

9.PERCURSOS: 
9.1. A Comissão de regatas poderá utilizar marcas de percurso como marcas de largada e 

chegada. 
9.2. Todas as marcas devem ser deixadas por bombordo. No caso de a CR hastear a 

bandeira verde antes do tiro de preparação, as boias devem ser contornadas por 
boreste. 

9.3. As regatas serão sempre disputadas em percurso simples BARLA-SOTA, que será 
sinalizado com o GALHARDETE 2 e terá número de voltas a depender da classe 
(para minimizar tempo de espera entre regatas) - Veja ANEXO 1.  

9.4. Poderá haver GATE a sota-vento comum a todas as classes formado com BÓIAS 
AMARELAS. 

9.5. Número de Pernas por Classe por Regata: 
• HPE 25, Star: barla-sota de 6 (seis) pernas, com chegada em popa. 
• Lightning: barla-sota de 4 (quatro) pernas, com chegada em popa. 

9.6. Em todos os casos, as marcas deverão ser contornadas e deixadas por bombordo, 
a não ser que a CR decida utilizar o percurso invertido, que requererá sinalização 
apropriada. 

9.7. Durante a regata, a CR poderá corrigir, encurtar, reduzir ou aumentar o percurso, 
quando necessário alterando o posicionamento das marcas (utilizando a bandeira 
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CHARLIE). Para mudar a próxima perna do percurso, a CR deverá fundear uma 
nova marca e remover a marca original tão logo quando for possível. 

9.8. O não cumprimento do percurso é passível de protesto e punição. 
10.PARTIDA 

10.1.As regatas terão as partidas de acordo com a regra 26. 
10.2.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.  

10.3.Um barco que partir depois de decorridos 05 minutos após seu sinal de partida 
será considerado como não tendo partido - DNS. Isto muda a regra A4.1. 

10.4.O sinal de partida de uma classe será o sinal de atenção da(s) classe(s) que 
larga(m) a seguir, e cuja(s) bandeira(s) será(ão) hasteada(s) neste mesmo sinal. 

10.5. A classe que tiver sua largada anulada terá novo procedimento de largada, que se 
iniciará com sinal de partida da última classe da fila. 

11.PROCEDIMENTO DE LARGADA 
11.1.As classes largarão na seguinte ordem, ressalvado o agrupamento previsto no 

item 11.2:     1º HPE 25     /      2º STAR      /      3º LIGHTNING 
11.2.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! 

12. CHEGADA 
12.1.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.  

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

12.3.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. 

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

minutos. 
13.2.O primeiro colocado deverá completar o percurso antes de uma hora a contar do 

sinal de partida.  
13.3.Serão considerados DNF os barcos que não chegarem no prazo de 20 minutos 

após a chegada do primeiro colocado. Isto modifica as regras 35 e A4.1. 
14. PONTUAÇÃO: 

14.1.Será adotado o seguinte sistema de pontuação: sistema linear apêndice A 
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14.2.Ao menos 1 regata deve ser completada para constituir a série.  
(a) Quando até 3 regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na série 
será a soma de suas pontuações de cada regata.  
(b) 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.  

14.3.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. 

14.4. 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. 

15. SUBSTITUIÇÃO DE TRIPULANTE OU EQUIPAMENTO  
15.1.Não será permitida substituição do comandante da embarcação sem prévia 

autorização escrita da comissão de regata.  
15.2.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. 

16. MEDIÇÕES E PESAGEM: 
Um barco ou equipamento poderá ser inspecionado e/ou pesado a qualquer momento 
visando ao cumprimento das regras da Classe. Caberá ao Coordenador Estadual ou 
Medidor fazer as verificações que cada classe recomendar, assim como caberá à 
organização do evento acolher protestos em relação à não conformidade de um barco, 
desde que com parecer escrito da coordenadoria da classe. Para pesagem, caberá a 
cada coordenadoria de classe prover a balança ao clube sede da etapa. 

17. SISTEMA DE PUNIÇÃO:  
17.1.Será aplicado o Apêndice P. 

18. PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO 
18.1.Formulários de protestos estarão disponíveis na secretaria do evento. Protestos e 

pedidos de reparação devem ser entregues no prazo de protestos especificado.  
18.2.O prazo de entrega de protestos será de 1 hora após a chegada da C.R. em terra, ao 

final das regatas do dia.  
18.3.A programação de julgamento de protestos será comunicada através do quadro de 

avisos da sede do evento. 
19. ACOMPANHANTES E LOCAL DE PERMANÊNCIA 

19.1.A cada etapa serão bem vindos ao YCP acompanhantes e convidados dos 
velejadores inscritos, para assistirem a partida e a chegada dos velejadores. 
Nesse caso será importante fazer a solicitação de ingresso na véspera via e-mail 
para copavela@ycp.com.br para que seus nomes fiquem anotados na portaria 
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do YCP. O consumo de convidados e acompanhantes não estará incluso na 
inscrição, e deverá ser pago no ato com dinheiro ou cartão. 

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

20. PREMIAÇÃO 
20.1.Na Etapa: não haverá. 
20.2.No Ranking anual: prêmios serão concedidos para as classes com no mínimo 2 

embarcações inscritas. Em cada etapa haverá premiação por tripulante e categoria 
de cada classe aos 1º ao 3º classificados. Adicionalmente, a classe HPE 25 
premiará os 3 primeiros colocados da divisão SILVER. 

21. 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. As autoridades organizadoras não terão 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. 

22. INFORMAÇÕES: 
Entre em contato com o Coordenador de sua Classe, ou com o YCP (sede da etapa): 
• Secretaria do Yacht Club Paulista a/c Diretoria de Vela / Tel: (11) 5514-6911 
• e-mail: copavela@ycp.com.br 
• página do facebook do YCP: https://www.facebook.com/YachtClubPaulista/. 

Bons Ventos!!! 

Comitê Organizador
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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 sota-vento (todos os barcos);  

o Repete (a, b) se necessário* 
• Chegada em POPA entre C.R e marca. 

*NOTA: o número de pernas varia de acordo com a classe: 
o HPE 25, Star: 6 (seis) pernas. 
o Lightning: 4 (quatro) pernas. 
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