AVISO DE REGATA

Autoridades Organizadoras:
YACHT CLUB SANTO AMARO
Federação de Vela do Estado de São Paulo – FEVESP
Classes LIGHNING e FINN

1. Regras
1.1.
A regata será regida pelas regras, como definidas nas Regras de Regata à Vela WORD
SAILING 2021 – 2024.
1.2.
Aplicam-se as prescrições da CBVela, assim como as Instruções de Regata 2022 da
Fevesp e regras das classes participantes.
1.3.
No caso de haver conflito entre o Aviso de Regata (AR) e as Instruções de Regata (IR),
prevalece o estabelecido nas IR. Isso modifica a RRV 63.7
2. Elegibilidade, Inscrição e Taxa de Inscrição
2.1.
São elegíveis os velejadores filiados à sua federação estadual e os barcos da classe FINN
filiado à suas respectiva classes no ano de 2022. A coordenação da classe Lightning definiu não
exigir filiação à classe para competir neste campeonato paulista.
2.2.
Competidores originários de outros estados devem comprovar sua filiação em 2022 na
respectiva federação do seu estado.
2.3.
O velejador deve se inscrever de forma online através do link do evento no site da
FEVESP em https://bit.ly/Paul_Finn_Lightning
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3. Programação
06 Agosto

12:00h

Encerramento das Inscrições

Sábado

13:00h

Regatas do dia

07 Agosto

13:00h

Regatas do dia

13:00h

Regatas do dia

14 Agosto

13:00h

Regatas do dia

Domingo

17:00h

Premiação

Domingo
13 Agosto
Sábado

3.1.

Não será dado nenhum sinal de partida após as 16h00 do dia 14/08/2022

4. Instruções de Regata (IR)
As Instruções de Regata estão disponíveis, no site da FEVESP em https://bit.ly/3JwDMQS.
5. Local das Regatas
As regatas acontecerão na Raia 2 da Represa de Guarapiranga.
6. Premiação
6.1.
Serão premiados os barcos conforme a seguinte ordem:
CATEGORIA
FINN
GERAL
1º AO 3º
MASTER
1º
1º
GRAN MASTER
1º
GRAN GRAN MASTER

LIGHTNING
1º AO 3º

7. Direitos de Uso de Imagem
Em participando em qualquer das regatas deste evento, todo e qualquer competitor garante à
organização e seus representantes designados por ela e seus patrocinadores a fazer uso de
qualquer imagem, foto, vídeo ou entrevista feita durante o período da competição, por período
indeterminado, livres de quaisquer custos.
8. 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 materiais, perda pessoal, de
materiais ou de qualquer outra natureza, referente a barcos e participantes, antes, durante e
depois do evento.
9. Informações
9.1.
Mais informações nas páginas ycsa.com.br, na página do evento (resp. FEVSP). Emails
e WApp de contato em vela@ycsa.com.br ou pelo Whatsapp (11) 94178-9751. Na FEVESP
contato@fevesp.org.br e WApp +5511914121811.

