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1. AUTORIDADE ORGANIZADORA:
Diretoria Náutica da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação 
1.1  Site Oficial:  www.ilhabela.sp.gov.br/nautica
1.2 - Local do Evento: Rua Bartolomeu de Gusmão, 140 – Pequeá, Ilhabela – SP. Contato: (12) 3896-6737.

2. REGRAS: 
A regata será regida pelas regras tais como definidas nas Regras de Regata à Vela da ISAF (International 
Sailing Federation) 2009 - 2012.
2.1 - Em caso de conflito entre AR e IR, prevalecem as Instruções de Regatas.

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:
3.1 Classes Convidadas: Optimist, Snipe, Dingue, Laser, Byte, 420, Oday 12.

3.2 O Campeonato será aberto a todos os velejadores das Classes Convidadas. 

3.2 Os barcos e competidores elegíveis poderão se inscrever preenchendo o formulário de inscrição (em 
anexo) no valor de R$20 por tripulante, devendo enviar o formulário para o email 

 ou por fax (12) 3896 6737 / 5330 ou ainda entregando-o pessoalmente no 
local até 11h00 do primeiro dia do evento. 
esportes@ilhabela.sp.gov.br

4. PROGRAMAÇÃO
30/04/2011 (Sábado)
8h às 11h | Recepção e Inscrições
11h | Cerimônia de Abertura
11h30 | Reunião de Comandantes
13h | Regatas do Dia

01/05/2011 (Domingo)
12 | Regatas do Dia
Após o término das regatas, será realizada a Cerimônia de Premiação da etapa

4.1 Estão programadas 06 (seis) regatas, podendo haver até 03 (três) regatas por dia. No último dia de 
regatas (01/05/11), nenhum sinal de atenção será feito após as 15h.

5. INSTRUÇÕES DE REGATA: 
Estarão disponíveis no local do evento a partir das 09h do dia 30 de abril 2011.

http://esportes@ilhabela.sp.gov.br
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6. ÁREA DE REGATAS: 
No canal de São Sebastião, em local a ser definido pela CR.

7. PERCURSOS: 
Os percursos estarão descritos na Instrução de Regatas.

8. PONTUAÇÃO e DESCARTES:
9.1 É requerido  02 (duas) regata completada para que se valide o evento.;
9.2 Até 3 regatas – sem descarte; 
9.3 De 04 a 06 regatas - 1 descarte;

9. LOCAL DE PERMANÊNCIA DAS EMBARCAÇÕES: 
A sede da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação coloca a disposição de todos os competidores a área 
de estacionamento para barcos e botes no terreno anexo a esta Secretaria;

9.1 Dicas de Hospedagem podem ser visualizadas pelo site www.ilhabela.sp.gov.br .

10. PREMIAÇÃO: 
Os prêmios serão concedidos da seguinte forma:
· Optimist: de 1º ao 3º colocados Geral, 1º Feminino e 1º ao 5º Principiante;
· Laser, Byte, Snipe, 420, Dingue e Oday 12: de 1º ao 3º colocados Geral

11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir. As 
Autoridades Organizadoras, assim como as pessoas que compõe estas agremiações e autoridades, assim 
como todas as demais partes envolvidas na organização do evento, não poderão ser responsabilizados por 
quaisquer acidentes (inclusive morte), danos, perda pessoal, de materiais ou de qualquer outra natureza, 
referente a barcos e participantes, e público que esteja acompanhando o evento em geral, antes, durante e 
depois do evento, posto que os participantes estão competindo por seu próprio risco e responsabilidade.

12. MAIS INFORMAÇÕES: 
Para hospedagem em hotéis da cidade, consultar o site  ou pelo telefone (12) 
3895 7220, Secretaria de Turismo e Fomento. Vagas para barcos: os barcos ficarão no pátio da sede do 
evento, Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, Rua Bartolomeu de Gusmão, 140 – Pequeá.
Para mais informações entrar em contato com: 12) 3896 6737  ou (12) 3896 1765.

WWW.ilhabela.sp.gov.br

http://WWW.ilhabela.sp.gov.br
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F I CHA DE I NSCR I ÇÃO

Classe_______-___________________________________Numeral__________________________________

Clube________________________________________Categoria____________________________________

Nome do Barco___________________________________________________________________________

Nome do Timoneiro________________________________________________________________________

Nome do Proeiro __________________________________________________________________________

Telefone_____________________________________E-mail_________________________________

Nota importante: Os competidores participam da regata a seu próprio risco. A Comissão 
Organizadora, a Prefeitura Municipal de Ilhabela, a Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, a 
Federação de Vela do Estado de São Paulo (FEVESP), os clubes filiados, assim como as pessoas que 
compõem estas agremiações e autoridades, assim como todas as demais partes envolvidas na 
organização do evento, não poderão ser responsabilizados e nem a eles poderá ser imputada qualquer 
obrigação por quaisquer acidentes (inclusive morte), danos, perda pessoal, de materiais ou de qualquer 
outra natureza, referente a barcos e participantes, e público que esteja acompanhando o evento em 
geral, antes, durante e depois do evento.

Ilhabela, _________ de ____________________de 2011     

_________________________________
          ASSINATURA
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