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     Realização: 
 

TROFÉU DAS ILHAS 2017 
11,12, 18 E 19 DE NOVEMBRO 

 
 

O Ubatuba Iate Clube (UIC) tem o prazer de convidar todos os Velejadores de Oceano, para 
participarem do Troféu das Ilhas 2017 a realizar-se em UBATUBA, conforme programa previsto no 

presente Aviso de Regata. 
 
1 –  ENTIDADES INTEGRANTES DO EVENTO: 
 
 ORGANIZAÇÃO:   
 

 UBATUBA IATE CLUBE 
 
 ENTIDADES APOIADORAS: 

 

 APV-RGS – Associação Paulista dos Velejadores da Classe RGS; 

 FEVESP – Federação de Vela do Estado de São Paulo; 

 Supermercado Paulista; 

 Flutuante BR; 

 International Tintas 
 
2 –  DATAS: 
 

 11.12. 18 e 19 de NOVEMBRO 2017 

 A estadia dos veleiros competidores vindos de fora da localidade da entidade sede (Ubatuba) é 
livre nas poitas UIC – UBATUBA IATE CLUBE no período compreendido entre  05 A 20 de 
NOVEMBRO 2017. 

 
3 –  PROGRAMAÇÃO: 
 

 11/11/2017 as 12h00: Início do evento com Regata de Percurso LONGO para todas as classes 

convidadas.  
Após a regata, cachorro quente, chopp e canoa de bebidas. 
 

 12/11/2017 as 12h00: Regata de percurso MEDIO – para todas as classes convidadas  

 

 18/11/2017 as 12h00: Regata de Percurso MEDIO/CURTO para todas as classes convidadas. 
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Após a regata, almoço de confraternização, regado de bastante chopp e canoa de 
bebidas. 

 

 19/11/2017 as 12hs: Regata de Percurso CURTO – para todas as classes. 
 
As 16hs encerramento com premiação, sorteio de brindes para os competidores em geral 
e a deliciosa MACARRONADA DO UIC, acompanhada da canoa de bebidas e chopp. 

 
3.1 - OS PERCURSOS DAS REGATAS SERÃO CONFIRMADOS NO DIA QUE PRECEDE A 
LARGADA DO DIA, APÓS ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE VENTOS E MAR ENTRE COMISSÃO 
ORGANIZADORA E COMISSÃO TÉCNICA DO EVENTO. 
 
4 –  REGRAS: 
 

  O evento será regido conforme Regras de Regatas á Vela (RRV) da ISAF 2013/2017, e 
determinação das regras de classe para os veleiros elegíveis com Certificados de Medição 
válidos 2017, documentos e prescrições da Marinha do Brasil. 

           Para os barcos da Classe RGS, as atualizações dos Certificados com validade 2017, podem 

ser solicitadas ao Coordenador da Classe no telefone (12) 974041460; ou por  email: 
alexmartinho@uol.com.br. 

 
5 –  ELEGIBILIDADE: 
 

 Estão convidadas as classes BRA-RGS (A, B, C e SILVER) , IRC/ORC, CLASSICOS e C30, 

para veleiros portadores de Certificados de Medições válidos de suas respectivas Associações 
de Classe. 

 Estão ainda convidados como BICO DE PROA (A, B) os Monocascos cabinados de Oceano e 

Cruzeiro, que usem apenas vela grande e genoa de dracon, prolan ou filme, e balão ou 
gennaker de qualquer material. 

 
6 - INSCRIÇÕES: 
 

 Serão feitas via e-mail, fax com deposito na conta do UIC OU DIRETAMENTE NA 
SECRETARIA DO UIC a partir do dia 25/10 de outubro e ATÉ ás 10:30 hrs do dia 11. . 

 

 VALOR DAS INSCRIÇÕES: 
 ATÉ 30/10/2017: R$ 100,00 por tripulante (exceto um tripulante mirim até 14 anos, que é isento 

da taxa), para todas as Classes; 
  
 A PARTIR 31/10/2017: R$ 120,00 por tripulante (exceto um tripulante mirim até 14 anos, que é 

isento da taxa), para todas as Classes;  
 

 CONTA PARA DEPÓSITO DO VALOR DAS INSCRIÇÕES: 

 UBATUBA IATE CLUBE 
 CNPJ Nº 43.830.405/0001-60 
 Banco BRADESCO S/A 
 AG.: 1613-6 
 CC.: 020 789-6 
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7 –  REGULAMENTO: 
 

 O regulamento do presente evento (IR) estará disponível no site (www.ubatubaiateclube.com.br) 

do UIC – UBATUBA IATE CLUBE a partir do dia 06/11/2017. 

 As camisetas do evento e as Instruções de Regatas (impressas), estarão a disposição dos 
competidores no dia 11/11/17, a partir das 8:30hs,  na secretaria do UIC. 

 
 
8 -  PREMIAÇÕES :  
 

 As Premiações tradicionais do UIC, para os 3 primeiros colocados de cada Classe ou sua 
divisão convidada, e para o FITA AZUL GERAL da regata de percurso longo, serão efetuadas 
no dia 19 de novembro conforme previsto acima. Premiações adicionais poderão ser 
estabelecidas em regulamento, em Instruções de Regatas ou a critério da Comissão 
Organizadora. 

 
 
9 - RESPONSABILIDADES :  
 

 Os competidores que participarem deste Evento o farão por seu próprio risco e sob sua única 
responsabilidade, ficando valendo a REGRA 4 – DECISÃO DE COMPETIR. O UIC e/ou a 
COMISSÃO TÉCNICA e/ou a COMISSÃO DE REGATAS e/ou os PATROCINADORES e/ou os 
APOIADORES, não se responsabilizam por quaisquer danos materiais, físicos ou morais, 
relacionados diretamente a este evento esportivo, suas atividades antecedentes, assim como 
durante ou após ser completado. 

 
 
10 - DEMAIS INFORMAÇÕES: 
 

 O evento contara com uma cobertura mediática importante e já esta confirmada a participação, da 
Rádio Eldorado . 

 DEMAIS INFORMAÇÕES: a partir do dia 01/11/2017 no Site do UIC 
(www.ubatubaiateclube.com.br), ou pelo tel. do UIC, XX (12) 3842-8080, com Jaqueline. 

 

 A petiscaria do UIC estará à disposição para café da manhã das 8:00hs as 10:00hs, com um 
precinho bem especial. 
 

Agradecemos desde já a presença de TODOS e sejam bem vindos ao UIC. 
 
Bons ventos e boa regata! 
 
Alain Simon 
Pela Diretoria de Vela do Ubatuba Iate Clube. 

www.ubatubaiateclube.com.br 

                          


