7ª EDIÇÃO - UBATUBA SAILING FESTIVAL- USF/ 2017
1ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA de OCEANO 2017
Dias: 28 a 30 de Abril e 01 de Maio[CC1] de 2017.
O UBATUBA IATE CLUBE – UIC convida todos os velejadores da Classe
Oceano, para participarem da 7ª edição do UBATUBA SAILING FESTIVAL –
USF 2017
Classes - ORC, IRC C 30 e RGS-BRA Bico de Proa
1. REGRAS:
1.1 Regras de Regata a Vela da W S 2017/2020.
1.2 Serão aplicadas as prescrições da Confederação Brasileira de Vela – CBVela.
1.3 Serão observadas e regidas as determinações das Regras das Classes convidadas.
1.4 No caso de haver conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, prevalecerá o
estabelecido nas Instruções de Regata.
1.5 Determinações da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano – ABVO e sob supervisão do Offshore
Racing Congress (ORC). 1.6 De acordo com a regra 67 das RRV a Autoridade Organizadora indicará os
responsáveis pela reparação dos danos.
2. ELEGIBILIDADE:
2.1 A regata será aberta para as Classes convidadas, com certificado valido para 2017 e devidamente
inscrito. É obrigatório possuir todos os documentos e material de segurança exigidos pela Marinha do
Brasil. Categoria 4 de segurança da WS/ORC.
3. SEDE e ESTADIAS:
3.1 A Sede e a Autoridade Organizadora é o UBATUBA IATE CLUBE - UIC; A estadia dos veleiros
competidores é livre nas dependências do UIC para os veleiros de fora de Ubatuba, de 24/04 A 02/05
4. PROPAGANDA:
4.1 A propaganda do competidor será restrita à Categoria “C” e em conformidade com o Regulamento 20
da W S.
4.2 Não serão aceitas inscrições de mais de 2 (dois) veleiros com o mesmo Patrocinador (Razão Social ou
Nome Fantasia), independente da classe em que participarem neste Evento, exceto nomes de fabricantes
de veleiros, velerias e/ou das próprias classes. A Comissão Organizadora definirá casos fortuitos e/ou
outros, ao seu próprio critério, e informará a Comissão Técnica de sua decisão, que será inapelável.

5. INSCRIÇÕES:
5.1 A ficha de inscrições estará disponível a partir de 03/04 em nosso site
www[CC4].ubatubaiateclube@terra.com.br - Depósito Banco Bradesco – Ag.1613-6 C/C: 020789-6 até
o dia 27/04. A partir de 28/04/2017 será feito somente na Secretaria do Evento no UIC até as 11horas do
dia 29/04/2017. Tripulante-Mirim é isento de Taxa de Inscrição.

PERÍODO

VALOR

Até 20/04

R$ 100,00 (cem reais) por tripulante

21/04 a 29/09

R$ 120,00 (cento e vinte reais) por tripulante

6. Programação
Data

Hora

Evento

28/04sextafeira

16hs até as 20hs

Inscrições

20hs

Confraternização – Cocktail de Abertura

29/04 sábado

08:00hs às 11:00hs

Inscrições e entrega de Kit velejador

29/04 sabado

12:00

Regatas Barla Sota

17hs

confraternização e recepção, com canoa de bebidas, chopp e
JÁ TRADICIONAL GALINHADA DO UIC

12hs

Regata de Percurso Longo

Após Regata

Canoa de bebidas , CHOPP e CHURRASCO DO UIC

12hs

Regata Barla Sota

Após regata

Canoa” de bebidas , CHOPP e MACARRONADA DO UIC

30/04 domingo

01/05 segunda
feira

Cerimônia de encerramento e premiação – SORTEIO DE
BRINDES!!!
17hs
*poderá ter troca do tipo de percurso a cada dia.
*Poderá haver raias e percursos diferentes para as diferentes Classes.
7.PREMIAÇÃO:
7.1 Serão premiados os 03 PRIMEIROS de cada[CC5][U6] classe.

8. INSTRUÇÕES DE REGATA
8.1 Estarão disponíveis na Secretaria Geral a partir de 28/04/2017, como também no Quadro de Avisos
eletrônico do Site do Evento (www.ubatubaiateclube@terra.com.br).
9. PONTUAÇÃO
9.1 Será aplicado o Sistema Linear como disposto na regra A4 (RRV).

9.2 Realizadas 4 (quatro) ou mais regatas (3 para a classe e BC), a pontuação de um barco na série será a
soma do seu total de pontos, excluindo-se o pior resultado.
9.2.1 Alterando a regra A8 (RRV-ISAF): caso ocorra empate após a aplicação da regra A8.1, o seguinte
critério será aplicado antes da A8.2:
9.2.2 Melhor pontuação na Regata percurso (caso tenha mais de uma, será a de maior tamanho).
9.3 Pontuação por divisão será apurada considerando a colocação do barco dentro de sua respectiva
divisão e desconsiderando os barcos das demais divisões.
10. RESPONSABILIDADES:
Os competidores que participarem do evento o farão por seu próprio risco e sob sua única
responsabilidade. Fica valendo a Regra 4 – DECISÃO DE COMPETIR. O UIC e/ou a Organização, a Comissão
de Regatas, o Patrocinador e os Apoiadores não se responsabilizarão por quaisquer danos materiais, físicos
ou mesmo de morte relacionados diretamente a este evento.
Os comandantes das embarcações inscritas ou seu proprietário serão os únicos responsáveis e eventuais
danos causados por esta ou por seus respectivos tripulantes.
11. INFORMAÇÕES:
Ubatuba Iate Clube – Secretaria
Tels: (12) 3842-8081 – www.ubatubaiateclube.com.br
e-mail: ubatubaiateclube@terra.com.br
Agradecemos desde já a presença de TODOS e sejam bem vindos ao UIC.
Bons ventos e boa regata!
Alain Simon
Pela Diretoria de Vela do Ubatuba Iate Clube

