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1. REGRAS 
 
1.1 A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela da WS – World 
Sailing – 2017-2020. 
1.2 Em caso de conflito entre o AR - Aviso de Regata e as IRs - Instruções de Regata, prevalecem as IRs. 
Isto modifica a regra 63.7. 
1.3. Serão observadas as prescrições da FEVESP – Federação de Vela do Estado de São Paulo. 
1.4. Serão observadas as determinações das regras das classes Laser STD, Laser RAD, Snipe e Finn. 
1.5A notação [DP] em uma instrução nas IRs significa que a penalidade por uma violação desta regra 
pode, a critério da CP - Comissão de Protestos, ser inferior à desqualificação. A notação [NP] em uma 
instrução nas IRs significa que uma violação desta regra não será razão para protesto por barco. Isto 
modifica a regra 60.1(a). 
 
2. AVISOS AOS COMPETIDORES 
 
Avisos aos competidores serão afixados no Quadro Oficial de Avisos do Evento localizado no piso térreo 
da Sede Náutica do YCP e, oportunamente, replicados no site https://ycpsailing.wordpress.com/masters/. 
 
3. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA 
                                                                                                                     
Qualquer alteração nas IRs será afixada antes das 10:00 h do dia em que entrarão em vigor, exceto 
alteração no programa de regatas, que será afixado antes das 20:00 h do dia anterior ao dia em que terá 
efeito. 
 
4. SINALIZAÇÃO EM TERRA 
4.1 Sinalização em terra será exposta no mastro de bandeiras do YCP localizado ao lado da Sede Náutica. 
4.2 Quando o galhardete RECON é içado em terra, o seu significado descrito na sinalização de regata 
RECON é modificado de “1 minuto” para “não antes de 45 (quarenta e cinco) minutos”. 
 
4. PROGRAMA DE REGATAS 
 

Data  Horário  Atividades 
 

29SET / Sábado 10:00 às 12:00 h  
 
13:00 h  
 

Inscrições no YCP (Sede 
Náutica) 
Largada da 1ª regata do dia  
 

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

(Lanchonete) 
 

Estão previstas 4 regatas, sendo que 3 regatas por dia, no máximo. 
No último dia programado de regatas, nenhum sinal de atenção será feito depois das 15:55 h. 
Apenas velejadores Master das classes participantes, regularmente filiados e inscritos, poderão participar 
das regatas deste evento. 
 
5. BANDEIRAS DE CLASSE 
 
A bandeira de cada classe será com o símbolo da respectiva classe em fundo branco. 
 
6. ÁREAS DE REGATAS 
 
As regatas serão disputadas na raia 2 da represa de Guarapiranga definida no quadro abaixo e conforme 
ilustrado no Anexo 1. 
                                                                                                                                   
7. PERCURSOS 
 
7.1 Os diagramas do Anexo 2 mostram os percursos, incluindo os ângulos aproximados entre as pernas, a 
sequência em que as marcas devem ser passadas e o lado em que deverão ser deixadas. O tamanho das 



pernas dos percursos será determinado a critério da CR - Comissão de Regata segundo as condições 
imediatas de vento e o tempo estimado para cada regata. 
7.2 O número de pernas de cada classe será definido pela CR e informado em quadro do lado boreste da 
embarcação da CR. 
7.3 A CR poderá utilizar marcas de percurso como marcas de partida e chegada.                                                       
 
8. PARTIDA 
 
8.1 A linha de partida será entre o mastro desfraldando uma bandeira de cor laranja sobre a marca de 
partida (embarcação da CR), na extremidade de boreste da linha, e a marca de partida na extremidade de 
bombordo. 
8.2 Um barco que partir depois de decorridos 04 (quatro) minutos após seu sinal de partida será 
considerado como não tendo partido, DNS, sem audiência. Isto muda a regra A4 e A5. 
 
9. CHEGADA 
 
A linha de chegada será entre o mastro desfraldando uma bandeira de cor laranja sobre a marca de 
chegada (embarcação da CR), na extremidade de boreste da linha, e a marcade chegada na extremidade 
de bombordo. 
 
10. LIMITES DE TEMPO E TEMPO OBJETIVO 
 
10.1 O limite de tempo para o 1º colocado completar a 1ª perna será de 30(trinta) minutos. Se nenhum 
barco passar pela primeira marca no tempo limite, a regata será anulada. 
10.2 O primeiro colocado deverá completar o percurso antes de 90 (noventa) minutos a contar do sinal de 
partida. O tempo objetivo (duração prevista para a regata) será entre 45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta) 
minutos. Uma falha em alcançar o tempo objetivo não será motivo para reparação. Isto altera a regra 
62.1(a). 
10.3 Serão considerados DNF, sem audiência, os barcos que não chegarem até 20 (vinte) minutos após a 
chegada do primeiro colocado. Isto modifica as regras 35 e A4 e A5. 
 
11. PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO 
 
11.1 Formulários de protestos estarão disponíveis na Secretaria do Evento. Protestos e pedidos de 
reparação devem ser entregues no prazo apropriado. 
11.2 O prazo de entrega de protestos será de 60 (sessenta) minutos após a chegada do último barco na 
última regata do dia. 
11.3 Avisos aos competidores serão afixados até 15 (quinze) minutos depois de encerrado o prazo de 
entrega de protestos, informando-os das audiências nas quais serão partes ou testemunhas. 
11.4 No último dia de regatas programadas, um pedido de reabertura de audiência deve ser entregue no 
prazo de entrega de protestos, se a parte solicitante foi informada da decisão no dia anterior, e não mais 
que 15 (quinze) minutos após a parte solicitante ter sido informada da decisão naquele dia. Considera-se 
informada a parte, com a publicação do resultado do protesto no Quadro de Avisos. Isto altera a regra 
66. 
11.5 No último dia de regatas programadas, um pedido de reparação baseado em uma decisão da CP 
deve ser entregue no prazo de 15 (quinze) minutos após publicação da decisão. Isto altera a regra 62.2. 
 
12. PONTUAÇÃO 
 
12.1 01 (uma) regata deve ser completada para constituir a série. 
12.2 Não haverá descarte 
 
13. MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 
Um barco que se retira de uma regata deve notificar a CR tão logo seja possível. [DP] [NP]. 
 
14. SUBSTITUIÇÃO DE TRIPULANTES OU EQUIPAMENTO 
 
14.1 Não será permitida substituição de tripulantes sem prévia autorização escrita da CR. 



14.2 Não será permitida substituição de velas ou equipamento danificado ou perdido sem autorização 
escrita da CR. O pedido de substituição de equipamento deve ser feito à CR por escrito na primeira 
oportunidade razoável. 
 
15. BARCOS DE APOIO 
 
Chefes de equipe, treinadores e pessoal de apoio não poderão navegar a menos de 100 (cem) metros da 
área de regata e de qualquer competidor, desde o sinal de preparação e até que todos os barcos tenham 
chegado, se retirado, ou a CR tenha sinalizado retardamento, chamada geral ou anulação [DP]. 
 
16. DESCARTE DE LIXO 
 
Os barcos não deverão lançar lixo na água. O lixo poderá ser colocado nos barcos de apoio e da CR [DP] 
[NP]. 
 
17. PRÊMIOS 
 
O evento valerá para o Campeonato Paulista Master para as classes Laser STD, Laser RAD, Snipe e Finn. 
Valerá, também, como a 6ª etapa do Circuito Brasileiro Master 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 
 
18. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
Os competidores participam do evento a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir. As 
Autoridades Organizadoras não aceitarão qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte 
relacionados diretamentecom a série de regatas e seus antecedentes, durante ou depois de completado 
o evento. 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANEXO 1 - ÁREA DE REGATAS 
 

 
Obs.: Os mapas e desenhos das raias são aproximados e não estão em escala, 
servindo apenas como simples referência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 - PERCURSOS 
 
 
A CR indicará o percurso no quadro a boreste da embarcação antes ou junto do sinal de atenção de cada 
classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

PERCURSO BARLA-SOTA 
4 pernas 
 
Marcas sempre a bombordo 
 
[1] Largada entre a CR e 
marca (bóia vermelha) 
[2] Contorno da marca a 
barlavento (bóia amarela) com 
passagem pela marca de 
desvio (sparebuoy) 
[3] Passagem entre as 
marcas (gate) a 
sotavento (bóias amarelas); 
[4] Contorno da marca a 
barlavento com 
passagem pela marca de 
desvio (sparebuoy) 
[5] Chegada entre CR e marca 
(bóia vermelha). 

C
R

Partida Chegada 

Vento 



 
 
 
 
 

PERCURSO TRIANGULAR 
5 pernas 
 
Marcas sempre a bombordo 
 
[1] Largada entre a CR e 
marca (bóia vermelha) 
[2] Contorno da marca a 
barlavento (bóia amarela) 
[3] Contorno da marca de 
través (bóia amarela); 
[4] Contorno da marca a 
sotavento (bóia amarela) 
[5] Contorno da marca de 
barlavento (bóia amarela) 
[6] Chegada a sotavento entre 
CR e marca (bóia vermelha). 

C
R

Partida 

Chegada 

Vento 

PERCURSO TRIANGULAR 
6 pernas 
 
Marcas sempre a bombordo 
 
[1] Largada entre a CR e 
marca (bóia vermelha) 
[2] Contorno da marca a 
barlavento (bóia amarela) 
[3] Contorno da marca de 
través (bóia amarela); 
[4] Contorno da marca a 
sotavento (bóia amarela) 
[5] Contorno da marca de 
barlavento (bóia amarela) 
[6] Contorno da marca a 
sotavento (bóia amarela) 
[7] Chegada a barlavento entre 
CR e marca (bóia vermelha). 


