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1. REGRAS
1.1.  A série será disputada de acordo com as regras definidas nas  Regras de Regata a 

Vela da ISAF 2013-2016 (RRV ISAF 2013-2016), aplicando-se às determinações da 
FEVESP.

1.2.  No caso de conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, prevalece o 
estabelecido nas Instruções de Regata, isso altera a regra 63.7 das RRV 2013-2016

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES

2.1.  São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Apêndice 2 das 
regras de regata da ISAF 2013-2016, COSP e ABCO e que estejam regulares com a 
COSP.

2.2.  As inscrições deverão ser feitas pelo blog da FLOVOR http://wp.me/p2LQf5-4w ou na 
Sede Náutica do YCP até o dia 26 de abril de 2014 às 11h30.

3. PROGRAMA DE REGATAS
3.1.  Estão programadas 04 regatas 

2.  Dias 26 e 27 de abril de 2014

3.  Poderão ser realizadas até 2 regatas dia, sendo que a Taça será válida com 2 (duas) 
regatas completadas.

4.  A hora programada para o sinal de atenção dos dias 26 e 27 será às 14h.

5.  A premiação será domingo logo após  a última regata (wet podium / premiação de 
rampa) na Lanchonete da Náutica do YCP, os pais que quiserem vir para a premiação 
por terra também são muito bem vindos em nosso clube.

4. INSTRUÇÕES DE REGATAS
As Instruções de Regata estarão à disposição dos participantes  na Sede Náutica do 
YCP no ato da inscrição e no blog da FLOVOR http://flovor.wordpress.com que será 
usado para comunicações desta Taça.

5. LOCAL
As regatas serão realizadas na Raia 2 da Represa Guarapiranga.

6. PERCURSOS
SERÃO INFORMADOS NAS INSTRUÇÕES DE REGATA

7. PONTUAÇÃO
7.1.Um mínimo de 02 (duas) regatas deve ser completado para constituir a série.

Não haverá descarte.
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8. PREMIAÇÃO
A entrega de prêmios para todas as  categorias acontecerá logo após a última regata   
do dia 27 de abril (wet podium), na Lanchonete da Náutica do YCP. O clube dispõe de 
amplo pontão e gramado para estacionamento dos barcos.

Os prêmios de Optimist serão outorgados da seguinte maneira:

1º ao 10º Principiante

1º ao 3º Geral

1º ao 3º Geral Feminino

1º ao 3º Veterano Mirim

1º ao 3º Veterano Infantil

1º ao 3º Veterano Juvenil

As súmulas das categorias Mirim, Infantil e Juvenil serão redigidas sem distinção de 
sexos. 

9. RESPONSABILIDADE
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. 

A Confederação Brasileira de Vela (CBVela), a Federação de Vela do Estado de São 
Paulo (FEVESP), a COSP, o YCP, os clubes filiados 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 
estarão competindo por seu próprio risco e responsabilidade.

10.AVISOS AOS COMPETIDORES
Todos os  avisos aos competidores  serão afixados no Quadro de Avisos  de regata 
localizado na Lanchonete da Náutica do YCP e também no blog da FLOVOR         
http://flovor.wordpress.com 

http://flovor.wordpress.com
http://flovor.wordpress.com
http://flovor.wordpress.com
http://flovor.wordpress.com

