
	  

	  
 

Campeonato Brasileiro da Classe Finn 
2011 

Autoridade Organizadora: 
YACHT CLUB PAULISTA (sede) 

Estr. do Itupu 1077, Guarapiranga 
São Paulo 

Apoio: 
Federação de Vela do Estado de São Paulo 

Datas: 
22-23-24-25 de Janeiro de 2011 

 
 
 

AVISO DE REGATA 
 

1. Regras 
1.1.A regata será regida pelas regras, tais como definidas nas Regras de Regata à Vela (2009 – 

2012). 
1.2.A regata deverá estar de acordo com as regras vigentes da classe Finn. 
1.3.No caso de haver conflito entre o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, prevalece o 

estabelecido nas Instruções de Regata. 
 

2. Propaganda 
2.1.Será aplicado o regulamento 20 da ISAF, de forma que a propaganda poderá ser exibida 

sem restrições, desde que mantida a clara identificação dos barcos e preservadas as 
provisões do  regulamento 20.4 no que diz respeito à propaganda do patrocinador da classe 
ou do evento. 
 

3. Elegibilidade e Inscrições 
3.1. Serão elegíveis os competidores regularmente inscritos na Classe e em dia com suas 

obrigações  junto às respectivas Autoridades Nacionais e Estaduais. 



	  

	  
 

3.2.Inscrições poderão ser feitas nos formulários disponíveis em links no site do Yacht Club 
Paulista (www.ycp.com.br) e no blog da classe em São Paulo (www.finnsp.blogspot.com) 
ou junto à Secretaria do Campeonato, na Sede Náutica do Yacht Club Paulista. 

 
 

 
4. Taxa de inscrição 

4.1.A taxa de inscrição será de R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por embarcação, e 
poderá ser paga na Secretaria Administrativa do Yacht Club Paulista (junto à portaria do 
clube). 
 

5. Programa 
5.1.Inscrições: até 22/01/2011 na Secretaria do Campeonato (Sede Náutica do YCP). 
5.2.Abertura e reunião de comandantes: 22/01/2011 às 11h00min na Lanchonete da Náutica do 

YCP. 
5.3.Regatas: 22 à partir das 14h na Raia 2. 
5.4.Regatas: 23/24e25 à partir das 13h na Raia 2. 
5.5.Jantar de confraternização: 23/01/2011 à partir das 19h30min. 
5.6.Encerramento: 25/01/2011 às 18h00min, com a entrega dos prêmios na Lanchonete da 

Náutica do YCP. 
 

6. Isenção de responsabilidade 
6.1.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 e depois de completado o evento. 
 

7. Numerais de vela 
7.1.Todos os barcos deverão exibir os numerais de vela claramente visíveis na vela, de acordo 

com o apêndice G das RRV, exatamente iguais ao registro do formulário de inscrição. 
 

8. Instruções de regata 
8.1.As Instruções de Regata estarão disponíveis à partir de sua publicação nas páginas da 

autoridade organizadora na WEB (www.ycp.com.br) no dia 21/01/2011. 
 

9. Área de regata 
9.1.As regatas serão conduzidas na Raia 2 da represa de Guarapiranga. 

 
  



	  

	  
 

 
10. Percursos e Procedimentos de regata 

10.1.Os percursos e procedimentos de regata serão detalhados nas Instruções de Regata e 
deverão cumprir com as recomendações contidas nas regras da Classe Finn para 
campeonatos Importantes. 
 

11. Número de regatas e Pontuação 
11.1.O sistema linear de pontuação do apêndice A será aplicado. Serão disputadas até 12 

(doze) regatas sendo o mínimo de 04 (três) regatas necessárias para se constituir a série. A 
pontuação dos barcos na série será a soma de sua pontuação em cada regata, exceto que , 
havendo mais do que seis regatas, será excluido o pior resultado. 

 
12. Estadia e içamento 

12.1Os barcos deverão estacionar e usar os recursos de lançamento e içamento do YCP. 
Sendo portanto obrigatória a permanência dos barcos no Yacht Club Paulista durante todo o 
campeonato.  
 

 
13. Premiação 

13.1.Medalhas permanentes serão entregues aos três primeiros colocados nas categorias 
sênior e master. 

 
14. Informações 

14.1.Mais informações serão publicadas nas páginas da autoridade organizadora 
(www.ycp.com.br) . 

14.2.Telefone para contato YCP: 5514 6912 
13.3.Email da classe em SP: classefinnsp@gmail.com 
14.4 Blog da classe em São Paulo: http://finnsp.blogspot.com/ 


