YACHT CLUB SANTO AMARO

COPA DA JUVENTUDE
04 a 07 de Setembro de 2015
Autoridade Organizadora:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA - CBVela
YACHT CLUB SANTO AMARO - YCSA
AVISO DE REGATA
1. REGRAS
1.1. A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regata a
Vela.
2. PROPAGANDA
2.1. Deverá estar em conformidade com o Regulamento 20 da ISAF.
2.2. Os barcos podem ser obrigados a expor propaganda escolhida e suprida pela Autoridade Organizadora.
3. ELEGIBILIDADE E INSCRICÕES
3.1. A competição será aberta às seguintes classes: Laser Radial (Masc. e Fem.), 420 (Masc. e Fem.), RS:X
(Masc. e Fem.), Hobie Cat 16 (Aberto) e 29er (Masc. e Fem.), desde que tenham no mínimo dois barcos
inscritos e competindo conforme item 3.5 e 11.1 deste Aviso de Regatas.
3.2. São elegíveis os barcos cujos tripulantes sejam comprovadamente de nacionalidade brasileira, que
tenham idade abaixo de 19 anos em 31 de Dezembro de 2015 (atletas nascidos após 31 de Dezembro de
1996) e que estejam registrados como um “ISAF Sailor (Velejador da ISAF)” no site da ISAF,
www.sailing.org.
3.3. O evento será seletivo para a formação da Equipe Brasileira de Vela Jovem (EBVJ) que irá representar o
Brasil no Campeonato Mundial da Juventude da ISAF, a ser realizado em Langkawi - Malásia, entre os dias
27 de Dezembro de 2015 e 03 de Janeiro de 2016.
3.4. Para a classe RS:X Masculina e Feminina será usada a vela 8,5 m2 e com quilha de 60 cm, conforme
regulamento do Mundial da Juventude – Langkawi 2015.
3.5. Os barcos elegíveis para a Copa da Juventude (Seletiva Nacional da Equipe Brasileira de Vela Jovem)
2015 poderão efetuar uma pré-inscrição preenchendo o formulário em anexo, confirmando com a
assinatura dos responsáveis e enviando para o e-mail cbvela@cbvela.org.br
e
secretaria@ycsa.com.br até às 18:00h do dia 02/08/2015.
(a) Caso até o dia 02 de Agosto de 2015, não seja atingido o mínimo de 02 (dois) barcos inscritos em
determinada Categoria de Classe, esta categoria de Classe será cancelada da programação da Copa
da Juventude 2015 e a Comissão Técnica da CBVela se reservará o direito de caso haja 01 (uma)
inscrição em determinada categoria de Classe de convocar este atleta/tripulação após avaliação
criteriosa do planejamento de treinos e do currículo esportivo deste atleta/tripulação, para representar o
Brasil no Campeonato Mundial da Juventude – Malásia 2015.
1

(b) Havendo o mínimo de 02 (dois) barcos inscritos até o dia 02 de Agosto de 2015 em determinada
Categoria de Classe, as inscrições terão continuidade para esta Categoria de Classe e poderão ser
feitas até às 11:00h do dia 04/09/2015.
(c) A Equipe Brasileira de Vela Jovem classificada na Copa da Juventude 2015 será constantemente
avaliada por critérios técnicos, de forma que, tendo a avaliação do velejador(a) não sido considerada
satisfatória para representar o país no Campeonato Mundial da Juventude – Malásia 2015, o mesmo(a)
será cortado da Equipe.
(d) O fato de vencer a Copa da Juventude 2015 e até mesmo ser indicado para representar o país no
Campeonato Mundial da Juventude – Malásia 2015 não garante ao atleta recursos financeiros ou
investimento para a participação de qualquer evento nacional ou internacional em suas respectivas
classes.
4. TAXAS
Não serão cobradas taxas de inscrição.
5. PROGRAMA
5.1. Programação:
Dia da Semana

Data

Sexta - Feira

04/09/2015

Sábado
Domingo

05/09/2015
06/09/2015

Segunda - Feira

07/09/2015

Horário
09:00 às 11:00
11:00
13:00
12:00
12:00
12:00
Após Regatas do Dia

Atividade
Inscrições - Secretaria do Evento

Reunião de Participantes
Início da sinalização de partida
Início da sinalização de partida
Início da sinalização de partida
Início da sinalização de partida
Cerimônia de Premiação

5.2 O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata do dia 04/09/2015 é às 13:00h e nos
demais dias será às 12:00h. O horário limite de sinalização de partida no dia 07 de Setembro de 2015 será às
16:30h.
5.3 Número de regatas programadas por Classe:
Classes

Laser Radial (Masc. e Fem.) e 420
(Masc. e Fem.)
RS:X (Masc. e Fem.), Hobie Cat 16
(Aberto) e 29er (Masc. e Fem.)

Número de Regatas

Descartes

09

1

13
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5.4 Estão programadas três regatas por dia para cada Classe, e caso seja necessário, uma regata
extra poderá ser disputada, desde que não seja adiantada a programação prevista.
6. MEDIÇÕES
6.1. Todos os barcos deverão ter sido previamente medidos de acordo com as regras das respectivas
Classes.
6.2. Os barcos devem ter sua prova de regularidade ou certificados apresentados à Secretaria do Evento por
ocasião da sua inscrição.
6.3. Qualquer barco ou equipamento poderá ser inspecionado a qualquer tempo.
7. INSTRUÇÕES DE REGATA
Estarão disponíveis na Secretaria do Evento, a partir das 09:00h do dia 04 de setembro de 2015.
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8. LOCAL
O evento será realizado Yacht Club Santo Amaro – YCSA, sito à Rua Edson Régis 481, Jardim Guarapiranga,
São Paulo, Brasil. As Áreas de Regatas serão na Represa de Guarapiranga, cujos detalhes estarão contidos
nas Instruções de Regata.
9. PERCURSOS
Informações sobre os percursos estarão contidas nas Instruções de Regata.
10. SISTEMA DE PUNIÇÃO
10.1. Será aplicado o Apêndice P – Procedimentos Especiais para a Regra 42.
10.2. As decisões da CP serão inapeláveis, em conformidade com a regra 70.5 (b).
10.3. Para as Classes Hobie Cat 16 e 29er, a regra 44.1 e P2.1 são alteradas, substituindo-se a Punição de
Duas Voltas pela Punição de Uma Volta.
11. PONTUAÇÃO
11.1. A regra B8 está deletada e será aplicado o Apêndice.
11.2. Mínimo de três regatas devem ser completadas para validar o evento.
11.3. (a) Quando menos de quatro regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma
de suas pontuações em cada regata.
(b) Quando quatro ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma
de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado.
12. BARCOS DE APOIO
Os barcos de apoio deverão ser inscritos na Secretaria do Evento, que será a Secretaria Esportiva na sede
do evento até as 11h do dia 04 de Setembro de 2015.
13. LOCAL DE PERMANÊNCIA
Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados nos pátios da sede do evento, sob pena de
desclassificação nas regatas do dia ou demais punições a critério da Comissão de Protestos.
14. PREMIAÇÃO
14.1. Será oferecida premiação aos três primeiros colocados de cada categoria por classe.
14.2. O Clube que obtiver o maior número de pontos conforme critério descrito nas Instruções de Regata,
receberá o Troféu Transitório de Melhor Clube Brasileiro – Vela Jovem.
15. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir. A autoridade
organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte relacionados
diretamente com a série de regatas, seus antecedentes, durante ou depois de completada.
16. MAIS INFORMAÇÕES
Para mais informações, entrar em contato com:
Confederação Brasileira de Vela - CBVela
Praça Mahatma Gandhi, 02 Grupo 1210
20031-100 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Tel.: +55 21 2240-8919
E-mail: cbvela@cbvela.org.br
Site: www.cbvela.org.br

Yacht Club Santo Amaro - YCSA
Rua Edson Régis, 481
Jardim Guarapiranga, São Paulo, Brasil
CEP: 04770-050
Telefones: (11) 5687-8847
E-mail: coordvela@ycsa.com.br // gerencia@ycsa.com.br
Site: www.ycsa.com.br
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YACHT CLUB SANTO AMARO

COPA DA JUVENTUDE 2015
Formulário de Inscrição
Classe:

Numeral:

Clube:

Federação:

Timoneiro:

ISAF ID:

Data de Nasc.:

/

/

Tel.: ( )

E-mail:

Nome do Pai:

Tel:

Nome da Mãe
Endereço completo:

Tel:

Proeiro:
Data de Nasc.:

ISAF ID:
/

/

Tel: (

)

E-mail:

Nome do Pai:

Tel:

Nome da Mãe
Endereço completo:

Tel:

Declaro conhecer e respeitar as Regras Internacionais de Regata a Vela (International Sailing Federation)
2013/2016, as determinações da CBVela, regras da Classe, as instruções de Regata, incluído as alterações feitas
pela Comissão de Regatas ou pela Comissão de Protesto; estando eu e meu tripulante, assim como o barco
mencionado, rigorosamente de acordo com a declaração agora prestada.
Assinatura:
Assinatura do Responsável – Caso menos de 18 anos(Timoneiro):

Assinatura do Responsável – Caso menos de 18 anos (Proeiro):
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