CLUBE DE CAMPO DO CASTELO

Campeonato Paulista 2021
Classes Nacionais
Dias 03/07, 04/07, 10/07 e 11/07 de 2021
Autoridades Organizadoras
Clube de Campo do Castelo - CCC
Federação de Vela do Estado de São Paulo
Classes Mini Oceano Day Sailer Poly 19 Dingue Olímpico Flash 165

AVISO DE REGATA
1. REGRAS.
1.1 A série será disputada de acordo com as regras conforme definidas nas Regras de Regata
a Vela da World Sailing 2021/2024, com as prescrições da CBVela – Confederação
Brasileira de Vela, as determinações da FEVESP para eventos oficiais – Rankings e
Campeonatos Paulistas.

1.2 Regra 61.1, como segue: Acrescenta-se à regra 61.1(a): O barco com intenção de
protestar, imediatamente após a sua chegada deve informar à Comissão de Regatas, o(s)
barco(s) que está protestando.
1.3 Guia de Retorno às Competições da CBVela
https://cbvela.goodbarber.app/apiv3/attachment/download/1983958/
Protocolos de enfrentamento da pandemia de Covid-19 divulgados pela Organização
Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelo governo do Estado de São Paulo, pela
prefeitura da Cidade de São Paulo, pelo SindiClube – Sindicato dos Clubes do Estado de
São Paulo e pelo Clube de Campo do Castelo.
1.4 Em caso de conflito entre Aviso de Regata e as Instruções de Regata, prevalecerão as
Instruções de Regata. Isto modifica a RRV 63.7.
1.5 Regra 66 – REABERTURA DE AUDIÊNCIA
Acrescenta-se: No último dia de regatas, um pedido de reabertura pode ser apresentado:
1. dentro do prazo limite de protesto se a parte solicitante foi informada da decisão nos dias
anteriores;
2. o mais tardar 30 minutos após a parte requerente ter sido informada da decisão naquele
dia.
Considera-se informada a parte com a publicação do resultado do protesto no quadro de
avisos.
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2. PROPAGANDA.
2.1 Toda embarcação inscrita garante à organização e seus representantes designados por ela
e seus patrocinadores a fazer uso de qualquer imagem, foto ou entrevista feita durante o
período da competição, por período indeterminado, livres de quaisquer custos.
3. ELEGIBILIDADE.
3.1 Todos os participantes devem estar filiados à FEVESP em 2021 e devem estar inscritos no
Campeonato Paulista das Classes Nacionais. Tanto a filiação à FEVESP, como a
inscrição no Campeonato Paulista devem ser feitas pelo site: www.fevesp.org, até às
12h00 do dia 03/07, nos links “FILIAÇÃO” E “EVENTOS” respectivamente.
3.2 Os competidores de outros estados devem ser filiados à federação do seu estado de
origem.
3.3 O Campeonato Paulista está aberto a todos os barcos elegíveis das seguintes Classes:
Mini Oceano / Day Sailer / Poly 19 / Dingue / Olímpico / Flash 165.
4. INSCRIÇÃO NO EVENTO e TAXAS

:

4.1 As inscrições no evento deverão ser realizadas pelo site ou pelo link:
https://www.eventbrite.com.br/e/campeonato-paulista-nacionais-2021-tickets-156393756937
4.2 Serão cobradas taxas de inscrição mais taxas de impostos, conforme itens abaixo:
· Mini Oceano R$ 200,00 até dia 30/0 e R$ 300,00 até as 11:00 hs do dia 04/07
· DaySailer, Flash 165, Dingue R$ 100.00 até o dia 30/06 e R$ 150,00 até às 11:00 hs de 4/7
· Olímpico R$ 50,00 até o dia 30/06 e R$ 75,00 até as 11:00 hs do dia 4/7
· Poli 19 R$ 150,00 até o dia 04/07 e R$ 225,00 até as 11:00 hs do dia 04/07
5. PROGRAMAÇÃO:
03/07/2021

Sábado

12:00 hs
13:00 hs

Término das Inscrições
Regatas do Dia

04/07/2021

Domingo

13:00 hs

Regatas do Dia

10/07/2021

Sábado

13:00 hs

Regatas do Dia

11/07/2021

Domingo

13:00 hs
17:00 hs

Regatas do Dia
Premiação
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6. NÚMERO DE REGATAS e DESCARTES.
6.1 12 regatas programadas;
6.2 3 regatas para validar o Campeonato Paulista;
6.3 Se 4 a 7 regatas realizadas, haverá 1 descarte;
6.4 Se 8 a 11regatas, serão 2 descartes;
6.5 Se 12 regatas forem realizadas, serão 3 descartes.
7. INSTRUÇÕES DE REGATA:
7.1 Estarão disponíveis no site oficial do Campeonato paulista das Classes Nacionais em
www.fevesp.org a partir de 21/6/2021.
8. LOCAL e ÁREA DAS REGATAS
- Represa de Guarapiranga – Raia 3 – São Paulo.
8.1
9. PERCURSOS - Os percursos estão indicados no anexo A deste Aviso de Regata.
10. LOCAL DE PERMANÊNCIA.
Não será obrigatória a permanência de todos os competidores no clube sede. Para os que desejam
entrar em contato, pelo e-mail diretoria.vela@castelo.org.br
11. PREMIOS

- 1º ao 3º na Classificação Geral de cada classe.

12. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
Os competidores participarão da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir.
O clube, a FEVESP, as autoridades organizadoras, a Comissão de Regatas, a Comissão de Protesto e
todas as partes envolvidas na organização do evento, não assumem qualquer responsabilidade por
acidentes, inclusive morte, danos, perda pessoal, de materiais ou de qualquer outra natureza, referente
a barcos e participantes, antes, durante e depois do evento. Os participantes estão competindo por seu
próprio risco e responsabilidade.
Nesses tempos de pandemia, recomenda-se aos competidores seguirem as orientações da OMS e do
Ministério da Saúde para evitar contaminações. Os organizadores e o Clube de Campo do Castelo não
se responsabilizam por eventuais contágios, lembrando que para estar nas dependências do clube as
equipes devem fazer uso de máscaras e de medidas sanitizadoras do tipo uso de álcool gel.
13. MAIS INFORMAÇÕES:
Para mais informações entrar em contato com: E-Mail: diretoria.vela@castelo.org.br
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ANEXO A
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