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3º CAMPEONATO FEMININO DA CLASSE SNIPE 

TROFÉU MARINA PRADA 

02 e 03 de Outubro de 2021 

AUTORIDADES ORGANIZADORAS: 
FEVESP - Federação de Vela do Estado de São Paulo 
YCP - Yacht Club Paulista 
SNIPE SP - Coordenadoria da Classe SnipeSão Paulo 

SEDE DO EVENTO: 
Yacht Club Paulista 
Estrada do Itupú, 1077 - Chácara Vista Alegre 
São Paulo - SP, 04922-100 
telefone: (11) 5514-6912 copavela@ycp.com.br 

INSTRUÇÕES DE REGATA  

[DP] significa uma regra para a qual a penalização fica a critério da Comissão de Protestos. 

[NP] significa que uma infração a esta regra não será razão para protesto por barco. Isto modifica a 
regra 60.1(a). 

1. REGRAS:  

1.1. Regras de Regata a Vela da World Sailing (WS) 2017/2020. 

1.2. Serão aplicadas as prescrições da Confederação Brasileira de Vela - CBVela. 

1.3. Serão observadas as determinações das Regras da Classe Snipe. 

1.4. No caso de haver conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, prevalecerá o 
estabelecido nas Instruções de Regata.  

1.5. Protocolos de enfrentamento da pandemia de Covid-19 divulgados pela Organização Mundial 
de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelo governo do Estado de São Paulo, pela prefeitura da 
Cidade de São Paulo, pelo SindiClube - Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo e pelo Yacht 
Club Paulista. 

2. AVISOS AOS COMPETIDORES  

Serão enviado no grupo de WhatsApp Quadro de Avisos Feminino Snipe  (link) 

3. ALTERAÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE REGATA  

Qualquer alteração nas Instruções de Regata será enviada ao grupo de WhatsApp pelo menos duas 
horas antes do sinal de atenção programado  para a primeira regata do dia em que entrarão em 
vigor, exceto alteração no programa de regatas que será enviado ao grupo até uma hora após o 
prazo final do protesto do dia anterior ao dia em que terá efeito.  
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4. SINALIZAÇÃO EM TERRA  

4.1. Sinais em terra serão expostos no mastro de sinalização em frente a secretaria náutica do YCP e 
enviados ao grupo de WhatsApp. 

4.2. Quando o galhardete RECON é içado em terra, o seu significado descrito em Sinais de Regata 
RECON é modificado de "1 (um) minuto" para "não antes de 30 (trinta) minutos".  

5. PROGRAMA DE REGATAS:  

Será adotado o método padrão com 6 regatas e 1 descarte a partir da 5ª regata. 

5.1. Número de regatas programadas: 

• 6 (seis) Regatas. 

• 3 (três) Regatas por dia a critério da CR.  

5.2.  Para alertar aos competidores que uma regata ou sequência de regatas terá início, a bandeira 
laranja de linha de largada será exposta com um sinal sonoro, por pelo menos cinco minutos antes 
que um sinal de atenção seja feito. 

5.3. O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata do sábado dia 03 será às 
13:00 horas, e no domingo dia 04 às 12:00 horas. Para ambos os dias será considerado limite de 1 
(uma) hora antes do horário do por do sol para o sinal de atenção. No dia 03/10 nenhum sinal de 
atenção será dado após as 16:30 horas. 

5.4.Horário de por do sol para dias 02,03/10 será às 18:06 horas.  

6. BANDEIRA DA CLASSE  

Logotipo Snipe em fundo branco.  

7. ÁREA DE REGATAS  

As regatas serão disputadas na RAIA 2 da Represa de Guarapiranga. 

DATA HORA ATIVIDADE LOCAL

02 out 
Sábado

11:30 Reunião de Comandantes Lanchonete

13:00 Sinal de atenção da primeira regata do dia Raia 2

03 out 
Domingo

13:00 Sinal de atenção da primeira regata do dia Raia 2

18:00 Cerimônia de Premiação - Coquetel Lanchonete
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8. PERCURSOS  

8.1 Serão utilizados os do “Diagrama de Percursos do Livro Oficial de Regras da Classe Snipe”. 

8.2 Para sinalização do percurso será mostrado no quadro da CR, junto com a bandeira laranja 
acompanhada de um sinal sonoro. Ficará exposta no mínimo 5 minutos depois do sinal de partida. 

8.3. A Comissão de Regata procurará observar, dentro das condições possíveis, Barla-Sota de 3, 4, 5 
pernas ou Barla-sota chegada em través. 

9. MARCAS  

9.1 As marcas de percurso (1, 1A, 2, 3, 2S e 2P) serão boias infláveis de cor amarela. 

9.2 As marcas de alteração de percurso serão infláveis de cor laranja em barlavento. 

9.3 As marcas de partida e de chegada serão boias infláveis de cor vermelha.  

10. PARTIDA  

10.1. A linha de partida será entre o mastro da Comissão de Regata desfraldando uma bandeira de 
cor laranja na extremidade de boreste da linha, e a marca de partida na extremidade de bombordo. 

10.2 Um barco que partir depois de decorridos 04 (quatro) minutos após seu sinal de partida será 
considerado como não tendo partido - DNS. Isto modifica a regra 35 e A4.  

11. MUDANÇA DA POSIÇÃO DA PRÓXIMA MARCA  

11.1. Para mudar a posição da próxima perna do percurso, a Comissão de Regata poderá fundear 
uma nova marca (ou mover a linha de chegada) e remover a marca original tão logo quanto possível. 
Quando em uma subsequente mudança de percurso uma nova marca é substituída, a marca original 
poderá ser usada.  

11.2. Quando a Marca 1 (um) for substituída, a marca 1A (um A) não será fundeada. Isto modifica a 
regra 33. 

11.3. Exceto num portão (gate), os barcos passarão entre o barco da Comissão de Regata que 
sinaliza a mudança de percurso e a marca que está nas proximidades, deixando a marca por 
bombordo e o barco por boreste. Isto modifica a regra 28.1.  

11.4 Quando em sotavento (gate), a CR apenas moverá o mesmo sem marca de alteração.  

12. CHEGADA  

A linha de chegada será entre o mastro da Comissão de Regata desfraldando uma bandeira de cor 
laranja e a marca de chegada nas proximidades. 

A Comissão de poderá utilizar a linha de largada para chegada e as marcas de percurso como marca 
de chegada  

13. LIMITES DE TEMPO  

13.1. O limite de tempo para o 1° colocado completar a 1a perna será de 30 (trinta) minutos. Se 
nenhum barco passar pela marca 1 no seu tempo limite, a regata será anulada. 

13.2. O primeiro colocado deverá completar o percurso em até 90 (noventa) minutos a contar do 
sinal de partida. O tempo objetivo (duração prevista para a regata) será de 40 (quarenta) minutos. 
Uma falha em alcançar o tempo objetivo não será motivo para reparação. Isto altera a regra 62.1(a).  
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13.3. Serão considerados DNF, sem audiência, os barcos que não chegarem até 20 (vinte) minutos 
após a chegada do primeiro colocado. Isto modifica as regras 35 e A4 e A5.  

14. PROTESTOS E PEDIDOS DE REPARAÇÃO  

14.1. Formulários de protestos estarão disponíveis na secretaria do evento. Protestos devem ser 
entregues no prazo de protestos especificado. 

14.2. O prazo de protestos será de 60 (sessenta) minutos após a chegada da CR em terra. 

Avisos aos competidores serão enviados ao grupo de WhatsApp até 20 (vinte) minutos depois de 
encerrado o prazo de protesto, a fim de informá-los do horário e local da audiência nas quais serão 
partes ou citados como testemunhas. 

14.3. O mesmo prazo do item 13.2 se aplica a protestos da CR ou CP sobre incidentes observados 
na área de regatas, e para pedidos de reparação. (altera as RRV 61.3 e 62.2).  

14.4. Estará em vigor o Apêndice T, das RRV da WS. 2017/2020. Este primeiro julgamento será feito 
imediatamente após o enceramento do prazo de entrega dos protestos. 

14.5. Atendendo à RRV 61.1(b), avisos de protestos da CR ou CP serão colocados no quadro oficial 
para informação dos barcos dentro do prazo estipulado.  

14.6. No último dia de regata, um pedido de reparação por ação da CP deverá ser entregue o mais 
tardar até 30 minutos após a decisão ter sido publicada (altera a RRV 62.2).  

15. PONTUAÇÃO  

15.1. Será aplicado o Sistema Linear do Apêndice A. 

15.2. É requerido que 2 (duas) regatas sejam completadas para que se constitua a série.  

15.3. Política de Descartes:  

a. Quando até 4 (quatro) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 
suas pontuações em cada regata. 

b. Quando de 5 (cinco) a 6 (seis) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a 
soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado.  

16. [NP] [DP] MEDIDAS DE SEGURANÇA  

Um barco que se retira de uma regata deve notificar a Comissão de Regata, tão logo seja possível.  

17. SUBSTITUIÇÃO DE TRIPULANTES OU EQUIPAMENTO  

17.1. Não será permitida substituição de competidores sem solicitação por escrito a Comissão de 
Regatas, antes do início das regatas do dia. No caso de troca de timoneiro, será considerado como 
nova inscrição. 

17.2. Não será permitida substituição de equipamento danificado ou perdido sem autorização da 
comissão de regata. O pedido de substituição de equipamento deve ser feito à comissão na 
primeira oportunidade razoável.  

18. MEDIÇÃO E INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

Será a critério da comissão organizadora do evento, seguindo as especificações e regras da classe.  
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18.1. Cada barco deve apresentar seu certificado de medição válido no momento da confirmação da 
inscrição. Todos os barcos deverão ter o adesivo da classe colado no casco e passarão 
OPCIONALMENTE pelas seguintes medições antes do início do Campeonato.  

a)  Checagem e marcação de mastro, retranca, pau, leme, bolina.  

b)  Checagem dos equipamentos de salvatagem exigidos pela Classe Snipe (2 coletes salva-vidas; 
1 remo; cabo de reboque flutuante com ao menos 15 metros de comprimento e 08 mm de 
diâmetro) 

18.2. A CR, CP e o medidor poderão fazer inspeções de medição durante o campeonato, inclusive 
sorteio para medição após as regatas. 

18.3. Todos os barcos deverão manter, durante o campeonato, uma cópia do seu certificado de 
medição afixado no convés.  

19. [NP] [DP] PROPAGANDA DO EVENTO  

Os barcos poderão ser obrigados a exibir propaganda do evento a critério da Organização.  

20. BARCOS DE APOIO  

Os barcos de apoio  devem se manter afastados da raia da regata. 

21. [NP] [DP] LOCAL DE PERMANÊNCIA  

21.1. Será OPCIONAL a permanência no Yacht Club Paulista das embarcações inscritas a partir de 
01/10 até o término das regatas do campeonato. Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles 
designados pela comissão organizadora. 

22. [NP] [DP] DESCARTE DE LIXO  

O lixo poderá ser colocado nos barcos de apoio ou barcos oficiais.  

23. [DP] COMUNICAÇÃO POR RÁDIO  

Exceto numa emergência, um barco em regata não poderá fazer nem receber transmissões por voz 
ou dados que não esteja disponível para todos os barcos.  

24. PRÊMIOS  

Serão premiadas as velejadoras de acordo com as seguintes categorias: 

• 1º lugar: Troféu Marina Prada (transitório) 

• Geral 1º ao 3º Lugar  

• Junior 1º ao 3º Lugar 

25. 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.  

26. SEGURO, ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO PARA DE USO DE IMAGEM  
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Cada participante será responsável por contratar seguro para danos pessoais, materiais e contra 
terceiros, a seu critério exclusivo e às suas expensas. 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. Os inscritos 
concordam em participar de imagens e vídeos que serão divulgados nas mídias sem necessidade de 
prévia autorização.  
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