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CAMPEONATO SUDESTE DE SNIPE 

15 a 17 de JULHO de 2022 
ILHABELA – ESCOLA DE VELA  

Aviso de Regata 

1. AUTORIDADE ORGANIZADORA: 
Federação de Vela do Estado de São Paulo – Escola Municipal de Vela “Lars Grael“– Classe SNIPE 

2. LOCAL: 

2.1 Sede do Evento: EVI – ILHABELA. Av. Santos Dumont, S/Nº - Pequeá, Ilhabela  

2.2 Área de Regatas: Canal de São Sebastião. 

3. REGRAS: 
3.1 Regras da Classe Snipe; 
3.2 Regras conforme definido nas Regras de Regata a Vela (RRV) 2021/2024 da WS; 
3.3 Será aplicado o Apêndice P das RRV; 
3.4 A RRV 35 será modificada para estabelecer que: barcos que não cheguem em até 20 minutos após o 
primeiro barco chegar, serão considerados DNF sem audiência; 
3.5 As RRV 62.2 e 66 serão alteradas para diminuir o tempo para pedidos de reparação e reabertura no 
último dia de regatas. Os tempos serão detalhados nas Instruções de Regata; 
3.6 Os barcos serão obrigados a usar número de proa; 
3.7 A propaganda será restrita a categoria C.  

3.8 Velejadores menor de idade devem trazer termo de responsabilidade conforme ANEXO M. 

4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
4.1 O campeonato será aberto a todos os barcos da classe Snipe com selo 2022 e velejadores (proeiro e 

timoneiro) em dia com a SCIRA para o ano de 2022; 
4.2 Estar em dia com a federação do seu estado; 

5. TAXAS: 
5.1 A taxa de inscrição é uma cesta básica POR EMBARCAÇÃO, conforme listagem abaixo. Inscrições 
deverão ser feitas no https://bit.ly/SVI_2022 

A relação dos itens que devem compor a cesta básica é:  

 05 Kg de arroz 

 02 Kg de feijão 

 02 litros de óleo de soja 

 01 pote de 300g de tempero 

 01 Kg de açúcar 

 03 pacotes de 500g de macarrão espaguete 

 04 pacotes de molho de tomate 

 01 pacote de farinha de mandioca 

 02 latas de sardinha 

 01 pacote de 400g de leite em pó 

 

https://bit.ly/SVI_2022
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Além dos itens de cesta básica, incluir 01 fardo de 12 garrafas de água mineral 500ml e 12 barrinhas de 
cereal. 

6. PROGRAMA: 
6.1 Programação: 

DATA  HORA  ATIVIDADE  

15/07 – sexta-feira 

09h – 11h 

11h 

13h 

Confirmação das Inscrições 

Abertura Oficial 

Regatas do dia 

16/07 - sábado 12h  Regatas  

17/07 - domingo 
12h  

17h 

Regatas  

Premiação 

 

6.2 Número de regatas programadas: 
Regatas: 7 Regatas no total, até 3 por dia. 
6.3. No dia 17/07 não poderá haver procedimento de largada após as 15 horas. 
 
7. Livre 
 

8. INSTRUÇÕES DE REGATA 
8.1 As Instruções de Regata estarão disponíveis na Secretaria do Evento. 

9. PERCURSOS 
9.1 Os percursos serão os oficiais da classe Snipe. 

10. PONTUAÇÃO: 
10.1 Será aplicado o Sistema Linear do Apêndice A. 
10.2 É requerido que 2 (duas) regatas sejam completadas para que se constitua a série. 
10.3. Quando menos de 3 (trez) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a soma de 
suas pontuações em cada regata. 
b. Quando de 4 quatro) a 7 (sete) regatas foram completadas, a pontuação do barco na série será a soma 
de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado. 
 

12. PRÊMIOS 

12.1 Geral 1-5 
        Feminino 1-3 
        Júnior 1-3 
        Mista 1-3 
        Master 1-3 
 
13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
13.1 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 ou depois de completado o 
evento. 
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ANEXO M 

 

AUTORIZAÇÃO PARA MENORES 

 

Através do presente, eu, ________________________________________  

(nome do Pai ou Responsável Legal), portador(a) da carteira de identidade 

nº __________________________, autorizo o menor ________________ 

____________________________________________________________  

nascido(a) em ___ /___ /_____, com ______ anos de idade, portador da  

carteira de identidade nº ____________________ a participar do Sudeste 

Brasileiro da Classe Snipe, a ser realizada nos dias 15 a 17 de julho de 2022, 

na EVI.  

Ihabela, _____ de julho de 2022 

 

 

______________________________________ 

Assinatura Pai ou Representante Legal 

 

 

Observação: Anexar RG do responsável e do menor 

 

 


