
                                    
 

                                                                    

                                               AVISO DE REGATA 

1. REGRAS 

A Regata será regida pelas Regras de Regata à Vela – RRF/WS 2021–2024. 
A III Regata Salvador-Morro de São Paulo, valerá como 1ª regata do Circuito Salvador 2020 que foi adiado. 
 

2. PROPAGANDA 
2.1 A propaganda do competidor será restrita ao regulamento 20 da World Sailing; 

2.2 Os barcos poderão ser obrigados a exibir propaganda escolhida e fornecida pela autoridade organizadora. 
Se essa regra for infringida, o Regulamento 20.9.2 da World Sailing será aplicado.  
 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1 A regata será aberta a todos os barcos das seguintes classes: ORC, VPRS, RGS, MOCRA, HPE 25, Skipper 

21, Cruiser, Aberta Monocasco e Multicasco; 
3.2 Os barcos elegíveis poderão se inscrever na secretaria do evento ou via Internet a partir do dia 30/12/2020 

até as 23:59h do dia 14/01/2021 pelo link: http://forms.gle/ve5A1YnT9LGAZm2F8 
Observação: As inscrições só terão validade após o pagamento da “taxa de inscrição”. 
 

4. TAXAS 

4.1 Taxa de inscrição: 

  

• Será cobrada taxa de R$ 70,00 (setenta reais) por tripulante.  

 
• Os pagamentos podem ser feitos pelo link: 

https://loja.multiclubes.com.br/ycb/ingressos/IIIREGSSAMORROSP2021 

Observação: Forma de pagamento será debito ou credito a vista. (Não aceita a bandeira ELO debito). 
 

5. FORMATO 

5.1 Os barcos competidores disputarão as regatas em percursos iguais como determinado nas Instruções de 
Regata. 

Grupo 1 – RGS C e Cruiser; 
Grupo 2 – ORC, VPRS, RGS A e B, MOCRA A e B, SK 21, HPE 25 e aberta monocasco e multicasco. 
 

6. PROGRAMA 

15/01/21 – Sexta-feira 

- Reunião de Comandantes - 20:00 horas – Via ZOOM.  
 

16/01/21 – Sábado 
- Largadas:  

- Grupo 1 – 09:30h 
- Grupo 2 – 10:15h 
 

7. MEDIÇÕES 

7.1 Cada barco deve apresentar seu certificado de medição válido no momento da inscrição conforme acertado 

com a RGS Brasil e ABVO para essa competição. 
 

http://forms.gle/ve5A1YnT9LGAZm2F8


                                    
 

                                                                    

8. INSTRUÇÕES DE REGATA 
8.1 As instruções de regata estarão disponíveis após as 12:00h do dia 11/01/2021, na secretaria do evento ou 

no site do Yacht Clube da Bahia (www.yachtclubedabahia.com.br). 
 

9. LOCAL 

9.1 Será entre o Yacht Clube da Bahia e Ilha de Tinharé. 
 

10. PERCURSO 
10.1 Grupo 1 e 2 – Largada em frente ao YCB, segue em direção ao boião encarnado do Farol da Barra que 

deverá ser contornado por boreste, segue em direção a Morro de São Paulo, em percurso livre, onde estará a 

linha de chegada armada no través do Forte de Morro de São Paulo. 
 

11. SISTEMA DE PUNIÇÃO 
11.1 A punição de pontuação, RRV 44.3 será aplicada. A punição será de 2 posições. 
 

12. PONTUAÇÃO 

12.1 O Sistema Linear do Apêndice A será aplicado; 
 

13.COMUNICAÇÃO POR RÁDIO 
13.1 Exceto em emergência, um barco não poderá fazer transmissões de voz ou dados enquanto estiver em 

regata, nem receber comunicações por voz ou dados não disponíveis para todos os barcos. O canal oficial da 

regata será o 74 VHF. A sala de rádio do YCB também estará na escuta nos canais 16 e 68 VHF. 
 

14.  PRÊMIOS 
14.1 Serão premiados: 

- ORC do 1º ao 3º lugar; 
- VPRS do 1º ao 3º lugar; 

- RGS Geral do 1º ao 3º lugar; 

- RGS A do 1º ao 3º lugar; 
- RGS B do 1º ao 3º lugar; 

- RGS C do 1º ao 3º lugar; 
- MOCRA A do 1º ao 3º lugar; 

- MOCRA B do 1º ao 3º lugar; 

- Aberta monocasco do 1º ao 3º lugar; 
- Aberta multicasco do 1º ao 3º; 

- HPE 25 do 1º ao 3º lugar; 
- Skipper 21 do 1º ao 3º lugar; 

- Fita Azul monocasco e multicasco. 
 

15. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

15.1 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. 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. 
 

18. MAIS INFORMAÇÕES  
Yacht Clube da Bahia - Av. Sete de Setembro, 3252 - 40.130-001 - Salvador – Bahia Contato: Secretaria de 

Esportes – (71) 2105-9108 – secretaria.esportes@icb.com.br  

 

http://www.yachtclubedabahia.com.br/
mailto:secretaria.esportes@icb.com.br

