
   AVISO DE REGATA 
 

REGATA ELE ELA – 2019 
 
 

- O Ubatuba Iate Clube (UIC) tem o prazer de convidar todos os velejadores de oceano, para 
participarem da Regata ELE-ELA 2019 a realizar-se em UBATUBA no dia 07 de SETEMBRO 
2019. 
 
LOCAL, ORGANIZAÇÃO, SEDE e ESTADIAS: A sede, e a autoridade organizadora é do 
UBATUBA IATE CLUBE;  
A estadia nas dependências do UIC estará livre do dia 06/09 ate 09/09 para os veleiros de 
procedências de fora do Saco da Ribeira. 
A REGATA SERA DE PERCURSO: 
Largada nas proximidades da praia do Flamengo, sendo o percurso definido pelo CR, antes da 
largada, em função das condições do vento no dia. 
 Previsão Largada – 12h00. 
 
 
REGRAS E ELEGIBILIDADE: Conforme REGRAS de Regatas a Vela (RRV)  da ISAF 
2016/2019,  veleiros da Classe Vela Oceânica e demais documentos usuais das respectivas 
classes e da marinha. 
 
BARCOS CONVIDADOS:  
Estão convidados os barcos das classes IRC, BRA-RGS/SP , BICO DE PROA e MULTICASCO.  
Todos correrão em classe ÚNICA, com sistema de cálculo de ratings baseado na RGS (TMFAA X 
tempo de regata); onde os barcos de outra classe ou que não possui certificados, terão atribuído 
um TMFAA pela Comissão Técnica do Evento. 
  
INSCRIÇÕES: Serão feitas via e-mail ou fax com depósito na conta do UIC a partir do dia 
05/08/2019 ou na sede do UIC, ate ás 10:30 hrs do dia 07 de SETEMBRO com valor de R$ 90,00  
por casal. 
 
 
Banco Bradesco 
Ag. 1613-6 
C/C 020.789-6 
Ubatuba Iate Clube 
43.830.405/0001-60 
 
 
PREMIAÇÃO: 
 

 1º ao 3º colocado – Classe ELE ELA (somente um casal por embarcação). 

 1º ao 3º colocado  - Classe ELES ELAS (dois ou mais casais por embarcação). 
 
 
 



REGULAMENTO: As instruções de regatas estarão disponíveis a partir do dia 06 de SETEMBRO 
de 2019 na Secretaria do Evento ou disponível no site do UIC (www.ubatubaiateclube.com.br). 
 
 
 
RESPONSABILIDADES: Os competidores que participarem deste evento o farão por seu próprio 
risco e sob sua única responsabilidade; Fica valendo a REGRA 4 – DECISÃO DE COMPETIR.; o 
Ubatuba Iate Clube UIC, a COMISSÃO TÉCNICA, a COMISSÃO DE REGATAS, os 
PATROCINADORES e os APOIADORES, não se responsabilizam por quaisquer danos materiais, 
físicos ou mesmo de morte, relacionados diretamente a este evento esportivo, suas atividades 
antecedentes, assim como durante o evento, ou após ser completado. 
 
 
DEMAIS INFORMAÇÕES : 
- No Site do UIC (www.ubatubaiateclube.com.br), ou pelo tel do UIC (12) 3842-8080, com a 
Sra. Jaqueline e ou Josi. 
 

 
A tradicional confraternização com CANOA de BEBIDAS, CHOPP e a JÁ TRADICIONAL 
Feijoada DO UIC, espera pelos velejadores, sócios e convidados, após a regata na Sede Social 
do UIC. 

 
  

Agradecemos desde já a presença de TODOS. 
Bons ventos e boa sorte. 
 
 

 
Alain Simon 
Pela Diretoria de vela do Iate Clube de Ubatuba. 
www.ubatubaiateclube.com.br    

 

                

http://www.ubatubaiateclube.com.br/

