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CAMPEONATO INTERNO – EDIÇÃO 2019 

TODAS AS CLASSES 

 

DATAS  
De 24 de fevereiro a 10 de Novembro de 2019 

 
AUTORIDADE ORGANIZADORA 

 SPYC – São Paulo Yacht Club 
 

SEDE DO EVENTO 
 SPYC – São Paulo Yacht Club Rua Francisco de Seixas, 225 – 04770-075 – São Paulo – SP – Brasil 

Telefone: +55 (11) 5523-8366 – e-mail: secretaria@spyc.com.br 
 

Aviso  de  Regata – 1ª. ALTERAÇÃO 
 Publicado em 20/02/2019 

 
1.  REGRAS  
A série será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata a Vela da CBVela e da 
World Sailing – 2017 - 2020.  

 
2.  PROPAGANDA  
A propaganda do competidor será em conformidade com o Regulamento  20 da ISAF.  
 
3.  ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
 
3.1. A série será aberta a barcos de todas as classes que estejam registrados em nome de 
associados do SPYC, guardados ou não no SPYC, e a competidores que sejam Associados do SPYC, 
ou Dependentes de Associados do SPYC, em conformidade com o Capítulo II – Do Quadro de 
Associados – do Estatuto Social do SPYC.   
 
3.2. Serão também elegíveis competidores Convidados de Associados do SPYC em conformidade 
com o item III – Área: Convites, Convidados e Eventos – do Regulamento Interno do SPYC.   
 
3.3. Serão igualmente elegíveis barcos e competidores Alunos da Escola de Vela do SPYC 
regularmente matriculados em curso por esta oferecidos.   
 
3.4. Serão, ainda, elegíveis barcos e competidores da família do homenageado, para participação 
exclusivamente na respectiva regata da série.   
 
3.5. Os barcos e competidores elegíveis deverão inscrever-se  para cada etapa individualmente  
através do preenchimento  da ficha “Relação de Inscritos”, a qual estará à disposição no Bar 
Náutico do SPYC no dia de cada etapa até 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para o sinal 
de atenção da primeira regata de cada etapa. As inscrições serão gratuitas.  
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4.  PROGRAMA 
 

4.1. O evento seguirá a seguinte programação de atividades:  
 

DATA HORÁRIO REGATA LOCAL 

domingo, 24 de fevereiro de 2019 11:00hs Regata Interna Comodoro Raia 1 

sábado, 9 de março de 2019 17:00hs Regata Interna Niels Bojlesen Cup Raia 1, 2 e 3 

domingo, 24 de março de 2019 11:00hs Regata Interna Cleaver Cup Raia 1 

domingo, 28 de abril de 2019 11:00hs Regata Interna Trofeu Rubinsteinn Raia 1 

domingo, 19 de maio de 2019 11:00hs Regata Interna Cosulich Raia 1 

domingo, 9 de junho de 2019 11:00hs Regata Interna - Abott Cup Raia 1 

domingo, 30 de junho de 2019 11:00hs Regata Interna Donald Pacey Cup Raia 1 

domingo, 28 de julho de 2019 11:00hs Regata Interna Bobby Lorenz Raia 1 

domingo, 4 de agosto de 2019 14:00hs Regata Interna Bill Treacher Trophy Raia 1, 2 e 3 

domingo, 25 de agosto de 2019 11:00hs Regata Interna Frank Ford Cup Raia 1 

domingo, 22 de setembro de 2019 11:00hs Regata Interna Foster & Knowles Cup Raia 1 

domingo, 27 de outubro de 2019 11:00hs Regata Interna N. S. Schmitt Cup Raia 1 

domingo, 10 de novembro de 2019 11:00hs Regata Interna T. G. S. Sumner Trophy Raia 1 

sábado, 25 de janeiro de 2020 11:00hs Regata SPYC Bertie Greenwood Cup Raia 1 

domingo, 26 de janeiro de 2020 11:00hs Regata SPYC Bertie Connolly Trophy Raia 1, 2 e 3 

 
a) Reunião de Comandantes ocorrerá sempre 1 hora antes da Largada nas proximidades do 

Bar da Nautica 
 

b) Premiação ocorrerá após o almoço, sempre as 16:00hs podendo ser na Nautica ou no 
Salão a ser definido no dia pelo Capitão de Vela 

 
4.2. Número de etapas programadas da série: 15 (quinze).   
 
4.3 Cada  etapa da  série poderá  ser  constituída de  até  3 (três)  regatas,  a critério único e 
exclusivo da Comissão de Regatas.   
 
4.4. O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada etapa é o que 
consta do item 4.1 acima.   
 
4.5. As etapas somente terão suas datas e horários alterados devido a condições climáticas 
adversas, baixo nível de água da represa, excesso de plantas aquáticas nas raias, indisponibilidade 
de pessoal de apoio, embarcações, equipamentos ou materiais para realização de regata, 
utilização das raias por eventos oficiais da FEVESP, CBVela ou World Sailing.   
 
4.6. A  Autoridade  Organizadora  procurará  comunicar  eventuais  alterações  no programa com a 
maior antecedência possível.  
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5.  INSTRUÇÕES DE REGATA 
As Instruções de Regata estarão disponíveis após as 10h00min do dia 24/02/2019 no Quadro de 
Avisos do SPYC.  
  
6.  LOCAL  
As etapas da série serão disputadas na chamada Raia 1 (um) da Represa de Guarapiranga,  São 
Paulo, SP, exceto as etapas Niels Bojlesen Cup e Treacher Cup que, por serem regatas de longo 
percurso, poderão ser disputadas utilizando- se as raias 1, 2 e 3 da Represa de Guarapiranga, São 
Paulo, SP. A Comissão de Regatas  poderá,  a  seu  exclusivo  e  único  critério,  alterar  o  local  das  
regatas conforme necessidade técnica ou motivo de força maior.  
  
7.  PERCURSOS  
Os percursos a serem seguidos serão: barlavento-sotavento ou longo percurso.  
  
8.  PONTUAÇÃO 
 
8.1.   Será aplicado o Sistema Linear de Pontuação do Apêndice A em conjunto com o Sistema de 
Rating RYA Portsmouth com customização realizada pela Entidade Organizadora a seu critério 
exclusivo.   
 
8.2.   Nas etapas constituídas de mais de uma regata, a pontuação de cada barco  na respectiva 
etapa será decorrente do resultado final das tantas etapas completadas.   
 
8.3.   A pontuação dos barcos que chegarem em cada regata  de cada etapa da série a partir do 11º 
lugar, inclusive, será de 11 (onze).   
 
8.4.   Os barcos considerados como DNC receberão no máximo 22 (vinte e dois) pontos em cada 
regata de cada etapa da série.   
 
8.5.   A critério do capitão de vela, um barco que  venha  a  competir  com  número  de  tripulantes  
inferior  ao estipulado nas regras da respectiva classe poderá ser penalização de 1,0% (um por 
cento)  adicional  em seu tempo  corrigido  na regata correspondente.   
 
8.6.    Um mínimo de quatro etapas  deve  ser  completado  para  se constituir  a série.  
 
8.7.   a) Quando até seis etapas foram completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 
suas pontuações em cada etapa. b) Quando de sete a dez etapas foram completadas, a pontuação 
do barco na série será a soma de suas pontuações em cada etapa, excluindo-se seu pior resultado. 
d) Quando mais de dez etapas forem completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 
suas pontuações em cada etapa, excluindo-se seus dois piores resultados.  
  
    
9. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO  
 
Exceto em emergência,  um  barco  não  poderá  fazer  transmissões  por  rádio enquanto  estiver  
em  regata,  nem  receber  comunicações  não  disponíveis  para todos os barcos. Esta restrição se 
aplica também a telefones móveis.  
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10.  PRÊMIOS 
 

10.1.   Em cada etapa da série serão concedidos prêmios como segue:  
a) Troféu de posse transitória e prêmio de posse definitiva ao barco que conquistar o 1º lugar geral no 
tempo corrigido, dentre os elegíveis definidos no subitem 3.1 acima  

b) Prêmio “Fita Azul” ao barco 1º lugar geral no tempo real, dentre todos os elegíveis definidos no item 3 
acima  
c) Prêmio de participação aos elegíveis definidos no item 3 acima que chegarem ou forem considerados DNF  

d)  Somente receberão prêmios os competidores que estejam presentes no ato da entrega dos mesmos, 
exceto se o competidor estiver impedido de comparecer à cerimônia de premiação por estar participando de 
regata ou  Comissão  de  Regata  da  FEVESP/CBVela/World Sailing no  mesmo  dia  e horário da premiação. 
 

10.2.   No computo geral do campeonato serão concedidos os seguintes prêmios:  
a)  Campeonato do Clube –  Troféu Kirsten de posse transitória e prêmio de posse definitivo ao barco que 
conquistar o 1º lugar geral dentre os elegíveis definidos no subitem 3.1 acima  

b)  Campeonato  de  Proeiros  – Troféu  de  posse  transitória  e  prêmio  de posse definitiva ao proeiro que 
conquistar o 1º lugar geral dentre os elegíveis definidos no subitem 3.1 acima  
c)  Campeonato  de Proeiros  Convidados menores de 16 anos   – Prêmio  ao proeiro convidado, menor de 16 
anos, que conquistar o 1º lugar geral dentre os elegíveis definidos no subitem 3.2 acima  

d)  Campeonato Júnior – Prêmio ao competidor, com até 15 (quinze) anos de idade em 31/12/2017, melhor 
colocado no campeonato geral como timoneiro, ou como proeiro se não houver timoneiro competindo, 
dentre os elegíveis definidos no subitem 3.1 acima  

e)  Campeonato de Catamaran – Prêmio ao timoneiro que conquistar o 1º lugar na classe dentre os elegíveis 
definidos no subitem 3.1 acima     
f)   Campeonato de Day Sailer – Prêmio ao timoneiro que conquistar o 1º lugar na classe dentre os elegíveis 
definidos no subitem 3.1 acima  

g)  Campeonato de Flying Dutchman – Prêmio ao timoneiro que conquistar o 1º lugar na classe dentre os 
elegíveis definidos no subitem 3.1 acima  
h)  Campeonato de Laser – Prêmio ao timoneiro que conquistar o 1º lugar na classe dentre os elegíveis 
definidos no subitem 3.1 acima  

i)   Campeonato de Lightning  – Prêmio ao timoneiro  que conquistar  o 1º lugar na classe dentre os elegíveis 
definidos no subitem 3.1 acima  
j)   Campeonato de Olímpico  – Prêmio ao timoneiro  que conquistar  o 1º lugar na classe dentre os elegíveis 
definidos no subitem 3.1 acima 
k) Campeonato de Snipe  – Prêmio ao timoneiro  que conquistar  o 1º lugar na classe dentre os elegíveis 
definidos no subitem 3.1 acima 

l) Campeonato de Mini Oceano Cruzeiro  – Prêmio ao timoneiro  que conquistar  o 1º lugar na classe dentre 
os elegíveis definidos no subitem 3.1 acima 
m)  Velejador do Ano – Prêmio ao velejador que tenha melhor representado o SPYC em competições 
internacionais, nacionais ou estaduais, nessa ordem de importância e levando-se em conta o grau de 
relevância do evento,  o  número  de  participações  nesses  eventos  e  os  resultados obtidos. A escolha e 
nomeação caberão exclusivamente ao Comodoro, Vice-Comodoro e Capitão de Vela do SPYC  
n)   Prêmio  de participação  aos  elegíveis  definidos  no item  3 acima  que tenham  participado de pelo 
menos 50% das regatas do campeonato  

o) Somente receberão prêmio de participação os competidores  que estejam  presentes  no  ato  da  entrega  
dos  mesmos,  exceto  se  o competidor estiver impedido de comparecer à cerimônia de premiação por estar 
em viagem de participação em regata ou Comissão de Regata da FEVESP/CBVela/World Sailing no mesmo 
dia e horário   
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10.3.  Um mínimo de dois barcos de cada classe deve competir em pelo menos 50% das etapas da 
série, simultaneamente ou não, para se constituir o campeonato de cada classe (Catamaran, Day 
Sailer, Flying Dutchman, Laser, Lightning, Olímpico, Snipe e Mini Oceano Cruzeiro).   
 
10.4. Caberá ao clube providenciar e custear as placas metálicas com seus nomes para afixação 
nos respectivos troféus.  
 
10.5. Serão gravados nas placas de madeira fixadas no Salão Social do SPYC, para a posteridade, o 
nome do timoneiro vencedor de cada regata da série, conforme  letra  a)  do  subitem  10.1  acima,  
e o nome  dos  ganhadores  dos prêmios das letras a) até m) do subitem 10.2 acima.   
 
10.6.  Somente receberão prêmio de participação os competidores que estejam presentes no ato 
da entrega dos mesmos, exceto se o competidor estiver impedido de comparecer à cerimônia de 
premiação por estar em viagem de participação em regata ou Comissão de Regata da 
FEVESP/CBVela/ World Sailing no mesmo dia e horário da premiação.  
  
11.  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 e seus antecedentes, durante ou 
depois de completado o evento.  
    
12.  SEGURO  
 

Cada participante será responsável  por  contratar  seguro  para  danos  pessoais, materiais e 
contra terceiros a seu critério exclusivo e às suas expensas.  
  
13.  MAIS INFORMAÇÕES  
 

Mais informações, contatar o Capitão de Vela do SPYC, Peter Comber 



 

 

1. Comodoro 
2. Niels Bojlesen 
3. Cleaver 
4. Rubinstein 
5. Abbot 
6. Donald Pacey 
7. Bobby Lorenz 
8. Treacher 
9. Frank Ford 
10. Cosulich 
11. Foster & Knowles 
12. Schmitt 
13. T. G. Sumner 


