RELATÓRIO FINAL

UBATUBA SAILING FESTIVAL 2018

TEXTOS ENVIADOS:

Ubatuba Sailing Festival agita vela oceânica
paulista no feriado do Trabalho
Competição é válida como primeira etapa do Campeonato Estadual

Foto 1. Orson, de Ilhabela, já confirmou participação
Foto 2: Clássico Atrevida embelezou a raia em 2017
CRÉDITOS: MARCOS MÉNDEZ

Entre os dias 27 e 30 de abril os velejadores de oceano de São Paulo terão um
encontro no Ubatuba Iate Clube para a disputa do já tradicional Ubatuba Sailing
Festival. O evento é aberto para as classes ORC, IRC, C30 BRA-RGS e Clássicos e
valerá como primeira etapa do Campeonato Paulista de Oceano.
A organização espera receber cerca de 35 barcos este ano, incluindo o Argos, de
Jaime Cupertino, campeão em 2017. Além das boas disputas na água, com regatas
de percurso e barla-sota, o UIC também promove muita festa em terra, com canoa
de cerveja todos os dias e a Galinhada, que será oferecida no sábado e que já faz
parte da programação todos os anos, além de churrasco e hot dog.
As inscrições já estão abertas, custam R$ 100,00 por tripulante até esta sexta-feira
(20)

e

podem

ser

feitas

direto

com

o

clube

através

do

e-mail

ubatubaiateclube@terra.com.br. Após esta data o valor sobe para R$ 120,00 por
tripulante.
SERVIÇO:
Ubatuba Sailing Festival
De 27 a 30 de abril
Ubatuba Iate Clube – Saco da Ribeira
CAMPEÕES 2017:
IRC
1. Argos
2. Rudá
3. Asbar
RGS:
1. Lady Lou
2. Nativo
3. Aries III
Bico de Proa
A:
1. Sous Le Vent
2. Futuro
3. Kakalê
B:
1. Sete
2. Coração
3. Folgado

O Ubatuba Sailing Festival é organizado pelo Ubatuba Iate Clube e conta com o apoio de
V.Bros, Renew Boats, Tintas International, Quantum Sails, Rádio Vozes.com, Revista
Mariner, Fidelis Seguros, Farol das Tintas, Hotel Solar das Águas e Postos Flutuantes BR
Mônaco e Ímola.

Mari Peccicacco

mari@peccicom.com
(11) 983133147

Escola Naval levará cinco barcos ao Ubatuba Sailing
Festival
Faltando quatro dias para o início das regatas, 20 barcos já confirmaram
a participação

Rudá e Asbar, campeões brasileiros de ORC e IRC já confirmaram presença
Foto: Marcos Méndez
A Escola Naval estará em peso no Ubatuba Sailing Festival, que será disputado no
Ubatuba Iate Clube no feriado do Trabalho. Serão cinco barcos vindos do Rio de
Janeiro, sendo três na ORC (Bijupirá, Dourado e Marlim), um na IRC (Cherne) e um
na RGS (Sargaço). O evento começa na sexta-feira com a entrega dos kits e coquetel
de abertura e as regatas serão disputadas de sábado (28) até segunda-feira (30/4).
Até o momento 20 barcos e mais de 150 velejadores já confirmaram a participação,
dentre eles o Campeão Brasileiro de ORC 2017 Rudá, de Mario Martinez, e o Campeão
Brasileiro de IRC 2016 Asbar IV, de Jonas de Barros Penteado, ambos de Santos.
Também estarão presentes barcos de Ilhabela e Ubatuba, já que a competição é
válida também como primeira etapa do Paulista de Oceano. As inscrições seguem
abertas no site http://bit.ly/USF2018 e custam R$ 110,00 por pessoa.
SERVIÇO:

Ubatuba Sailing Festival
De 27 a 30 de abril
Ubatuba Iate Clube – Saco da Ribeira
CAMPEÕES 2017:
IRC
1. Argos
2. Rudá
3. Asbar
RGS:
1. Lady Lou
2. Nativo
3. Aries III
Bico de Proa
A:
1. Sous Le Vent
2. Futuro
3. Kakalê
B:
1. Sete
2. Coração
3. Folgado

O Ubatuba Sailing Festival é organizado pelo Ubatuba Iate Clube e conta com o apoio de
V.Bros, Renew Boats, Tintas International, Quantum Sails, Rádio Vozes.com, Revista
Mariner, Fidelis Seguros, Farol das Tintas, Hotel Solar das Águas e Postos Flutuantes BR
Mônaco e Ímola.

Mari Peccicacco

mari@peccicom.com
(11) 983133147

Asbar IV, Dourado, Cinco e Sous Le Vent lideram
primeiro dia do Ubatuba Sailing Festival
Competição reúne 38 veleiros no Ubatuba Iate Clube até a próxima
segunda-feira

Fotos: Marcos Méndez

O feriado do Trabalho começou em Ubatuba com muito sol e vento fraco, de apenas
seis nós, e, por isso, a Comissão de Regatas do Ubatuba Sailing Festival, comandada
por Cuca Sodré, só conseguiu realizar apenas uma das duas regatas barla-sota
programadas para este primeiro dia, com quatro pernas. A competição conta com 38
veleiros de Ubatuba, Ilhabela, Santos e Rio de Janeiro e segue até a próxima segundafeira no Ubatuba Iate Clube.
A classe IRC, com nove inscritos, foi a mais disputada. O Asbar IV (Beneteau 35), de
Jonas Penteado, venceu a regata por apenas um segundo de diferença do Rudá (First

40), de Mario Martinez, segundo colocado. O terceiro lugar ficou com o Argos (Soto
40), de Jaime Cupertino, fita-azul da regata e vencedor do ano passado.
“Eu já perdi regata por dois segundos, então é um detalhe. A regata foi difícil, com
vento fraco e bastante rondado. Tivemos a felicidade de não cometer muitos erros.
Ganha quem erra menos”, disse Jonas.
Na ORC, uma disputa entre veleiros da Escola Naval colocou o Dourado (First 40.7),
de Arthur Silveira, na ponta, seguido por Marlim (First 40.7), de José Santos Jr, em
segundo, e Bijupirá (First 40.7), de Mauricio Mello, em terceiro.
Na BRA-RGS, a classe mais numerosa com 11 inscritos, o Bravo 1 (Skipper 30), de
Jorge Martinez, assumiu a liderança, deixando Suduca (Velamar 38), de Marcelo
Claro, em segundo e Chrispin (Farr 11.6), de José Chrispin, em terceiro.
“Foi uma regata muito técnica, mas muito boa! Fazia tempo que não velejávamos em
Ubatuba, mas a gente conhece um pouco a raia, então isso valeu para o resultado.
Amanhã devemos ter as mesmas condições de hoje, então esperamos repetir o
resultado”, disse Jorge.
Na Bico de Proa, única classe sem rating, a regata foi encurtada e a chegada foi dada
com duas pernas. Bom para o Sous Le Vent (Bahamas 40), de Paulo Fonseca, que
estava na frente e garantiu o primeiro lugar. Em segundo aparece o Cisco Kid (Ranger
22), de José Ortega, seguido de Gigante (Delta 25), de Angelo da Cruz, em terceiro.
“Para fazer uma regata, a CR precisa saber qual a velocidade que os barcos andam.
Neste vento de hoje, os mais lentos andam a 3 nós no contra-vento. Aí multiplico essa
velocidade deles pela distância para fazer uma regata de 2h, mas o difícil é que o
vento pode aumentar ou diminuir e precisamos administrar esse tempo de regata com
o tamanho da raia. A cada marca já sei se é preciso diminuir ou aumentar a distância
entre as boias e hoje na Bico de Proa tivemos que diminuir a raia. Como não tinha
onda, os barcos conseguem uma certa velocidade e todos conseguiram terminar e
chegar no clube para a confraternização do dia, uma das marcas do evento”, disse
Cuca Sodré.
O dia terminou com a tradicional galinhada do UIC, servida na beira da piscina e
acompanhada da canoa de cerveja. Para este domingo está programada uma regata
de percurso longo, com largada prevista para às 13h.
Resultados deste sábado:

IRC:
1. Asbar IV, Jonas de Barros Penteado, 1 ponto perdido
2. Rudá, Mario Martinez, 2 pp
3. Argos, Jaime Cupertino, 3 pp
ORC:
1. Dourado, Arthur Silveira, 1 ponto perdido
2. Marlim, José Santos Jr, 2 pp
3. Bijupirá, Mauricio Mello, 3 pp
BRA-RGS:
1. Bravo 1, Jorge Martinez, 1 pp
2. Suduca, Marcelo Claro, 2 pp
3. Chrispin, José Chrispin, 3 pp
Bico de Proa
1. Sous Le Vent, Paulo Fonseca, 1 ponto perdido
2. Cisco Kid, José Ortega, 2 pp
3. Gigante, Angelo da Cruz, 3 pp
Os resultados completos podem ser vistos no aplicativo APVela (disponível para
Android e iOS).
O Ubatuba Sailing Festival é organizado pelo Ubatuba Iate Clube e conta com o apoio
de V.Bros, Renew Boats, Tintas International, Quantum Sails, Rádio Vozes.com,
Revista Mariner, Fidelis Seguros, Farol das Tintas, Hotel Solar das Águas e Postos
Flutuantes BR Mônaco e Ímola.

Mari Peccicacco

mari@peccicom.com
(11) 983133147

Recorde na regata de percurso marca segundo dia
do Ubatuba Sailing Festival
Com pouco menos de três horas de regata, o Dynos estabeleceu novo
recorde para a regata de volta a ilha Vitória

Dynos é o novo recordista da regata volta a ilha Vitória
Sous Le Vent venceu a regata volta a ilha Anchieta
Largada da regata volta a ilha Vitória
Crédito: Marcos Méndez
O domingo começou cedo no Ubatuba Iate Clube com a preparação para um dia longo
de mar. Seguindo o programa do Ubatuba Sailing Festival, os 38 barcos inscritos no
campeonato disputaram duas regatas de percurso longo. As classes ORC, IRC e BRARGS A, os maiores, contornaram a ilha Vitória por Boreste, enquanto as classes BRARGS B e Bico de Proa contornaram a ilha Anchieta. O vento na casa dos 12 nós, no
entanto, ajudou as duas flotilhas e fez da edição 2018 a mais rápida destes nove anos
de USF.

O Sous Le Vent (Bahamas 40), de Paulo Fonseca, primeiro barco a cruzar a linha de
chegada no percurso menor, demorou apenas 49 minutos para navegar as 7 milhas
náuticas (aproximadamente 14 km) da volta a ilha. Com duas vitórias, a equipe lidera
a classe Bico de Proa. “Foi uma regata muito boa, com vento muito gostoso. Apesar
de não termos largado muito bem, conseguimos ir recuperando, recuperando...
Durante a regata toda o Kamaiurá estava na nossa frente, mas conseguimos passálo pouco antes da chegada, quando ele escolheu ir por fora do ilhote Sul e nós fomos
por dentro. A comemoração com o apito na linha de chegada foi muito boa”, disse o
comandante.
Já o Dynos, o maior barco da raia com 60 pés, levou 2h57 para completar o percurso
de aproximadamente 30 milhas (60 km) e estabeleceu uma nova marca para a regata.
“Foi uma velejada muito gostosa, com vendo bom, nas condições ideais para este
barco. Foi uma regata muito rápida, com menos de 3 horas e é isso o que vale para
nós, o tempo real de regata”, disse Lineu Leite, responsável pela vela mestra.
Após a regata, os velejadores mais uma vez se reuniram na sede social do UIC para
saborear um cachorro quente com a tradicional canoa de cerveja. O Ubatuba Sailing
Festival termina nesta segunda-feira com a previsão da realização de duas regatas
barla-sota. Com quatro regatas realizadas, o pior resultado poderá ser descartado.
O resultado corrigido foi o seguinte:
Volta a Ilha Vitória:
IRC:
1. Asbar IV, Jonas de Barros Penteado
2. Rudá, Mario Martinez
3. Orson II, Carlos Eduardo Souza e Silva
ORC:
1. Dourado, Arthur Silveira
2. Marlim, José Santos
3. Bijupirá, Mauricio Mello
RGS-A:
1. Bravo 1, Jorge Martinez
2. Chrispin, José Chrispin
3. Suduca, Marcelo Claro
Volta a Ilha Anchieta
RGS-B:

1. Kamaiurá, Francisco Miranda
2. Calamar Rio 2, Pedro Santos
3. Cinco, Carsten Wegener
RGS-C:
1. Cação, Vitor Freitas
2. Beiramar, Marco Aleixo
3. Ubá, Maurilio Santos
Bico de Proa
1. Sous Le Vent, Paulo Fonseca
2. Cisco Kid, José Ortega
3. Magaratz, Claudio birolini
Líderes do acumulado após duas regatas:
IRC:
1. Asbar IV, Jonas de Barros Penteado, 2 pontos perdidos
ORC:
1. Dourado, Arthur Silveira, 2 pontos perdidos
BRA-RGS:
A
1. Bravo 1, Jorge Martinez, 2 pontos perdidos
B
1. Kamaiurá, Francisco Miranda, 3 pontos perdidos
C
1.Cação, Vitor Freitas, 2 pontos perdidos
Bico de Proa:
1. Sous Le Vent, Paulo Fonseca, 2 pontos perdidos

Os resultados completos podem ser vistos no aplicativo APVela (disponível para
Android e iOS).

O Ubatuba Sailing Festival é organizado pelo Ubatuba Iate Clube e conta com o apoio de
V.Bros, Renew Boats, Tintas International, Quantum Sails, Rádio Vozes.com, Revista

Mariner, Fidelis Seguros, Farol das Tintas, Hotel Solar das Águas e Postos Flutuantes BR
Mônaco e Ímola.
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mari@peccicom.com
(11) 983133147

DEFINIDOS OS CAMPEÕES DO UBATUBA SAILING
FESTIVAL
Em mais um dia de sol e vento médio, Asbar IV, Dourado, Bravo I e Sous
Le Vent ficaram com o ouro nas suas categorias

Fotos: Marcos Méndez
Chegou ao fim nesta segunda-feira o Ubatuba Sailing Festival. E o dia não poderia ter
sido melhor. Com sol forte e vento médio, a Comissão de Regatas presidida por Cuca
Sodré realizou uma regata de percurso médio para os 38 inscritos na competição. O
evento é promovido pelo Ubatuba Iate Clube e este ano chega a sua nona edição.
Os barcos maiores, das classes IRC, ORC fizeram uma regata de 10 milhas,
contornando a ilha das Cabras por Boreste, enquanto os outros barcos contornaram
uma boia, em um percurso um pouco mais curto, com sete milhas. Na classe IRC, o
título veio no desempate. O Asbar IV (Beneteau 35), de Jonas de Barros Penteado,
não velejou tão bem na regata do dia, terminando na 5ª colocação, mas duas vitórias
nas outras duas regatas garantiram o primeiro lugar na competição. A disputa foi

acirrada com o Rudá (First 40), de Mario Martinez, terceiro na regata e segundo
colocado geral com a mesma pontuação.
“As regatas foram muito disputadas, pena que faltaram alguns barcos de Ilhabela.
Mas no geral o campeonato foi um sucesso, com nível muito alto! Esta regata de hoje
foi muito técnica, o Cuca acertou a raia, com uma raia difícil. O Ubatuba Iate Clube
está de parabéns por mais um campeonato muito bom!”, disse Jonas.
Na classe ORC, em uma disputa entre os veleiros 40.7 da Escola Naval, quem velejou
melhor nesta segunda-feira foi o Marlim, de José Santos. Porém, no acumulado, o
Dourado, de Arthur Silveira, ficou com o título.
“O começo do campeonato foi difícil, com pouco vento, mas conseguimos velejar bem
nos dois primeiros dias e hoje acabamos ficando em segundo, mas deu para manter
no topo. Dos dez tripulantes, apenas dois já tinham vindo velejar em Ubatuba, eu
mesmo foi a primeira vez. Sabemos que tem alguns macetes e nós tentamos
aprimorar e acho que deu certo”, disse o aspirante Arthur.
Já na RGS A, o Bravo 1 (Skipper 30), de Jorge Martinez, foi o mais rápido do percurso
mais curto, cruzando a linha na primeira colocação, o que garantiu também o título
da competição no acumulado. Na RGS B, o mesmo aconteceu com o Kamaiurá (F&C
43), de Francisco Miranda. Na C, o pessoal do Cação, Skipper 21 do Colégio Naval,
comandado por Vitor Freitas, venceu todas as regatas e levou o título invicto.
Dentre os que fizeram o percurso mais curto, o Chrisnpin ( levou a melhor na regata
Na classe Bico de Proa, mais uma vez deu Sous Le Vent. O Bahamas 40 de Paulo
Fonseca soube administrar melhor as rondadas de vento e chegou na frente, também
garantindo o título invicto.
Após a regata os velejadores foram recebidos em terra com um churrasco e a
tradicional canoa de cerveja, seguido da festa de premiação.
"Esta é a primeira regata que faço como Comodoro, então gostaria de agradecer
primeiro aos velejadores, que sem eles não teríamos este resultado, aos
patrocinadores e com certeza ano que vem faremos um evento maior e melhor,
celebrando 10 anos de Ubatuba Sailing Festival com muita festa. O Clube está de
portas abertas, à disposição de todos, para o que precisarem", disse o Comodoro
Wagner Salaro.
Resultados finais:

IRC:
1. Asbar IV, Jonas de Barros Penteado, 5 pontos perdidos
2. Rudá, Mario Martinez, 5 pp
3. Argos, Jaime Cupertino, 10 pp
ORC:
1. Dourado, Arthur Silveira, 4 ponto perdido
2. Marlim, José Santos Jr, 5 pp
3. Bijupirá, Mauricio Mello, 9 pp
RGS:
A
1. Bravo 1, Jorge Martinez, 5 pontos perdidos
2. Suduca, Marcelo Claro, 6 pp
3. Chrispin, José Chrispin, 8 pp
B
1. Kamaiurá, Francisco Miranda, 4 pontos perdidos
2. Calamar Rio, Pedro Santos, 7 pp
3. Cinco, Carsten Wegener, 7 pp
C
1. Cação, Vitor Freitas, 3 pp
2. Beiramar, Marco Aleixo, 8 pp
3. Ubá, Maurlio Santos, 12 pp
Bico de Proa
1. Sous Le Vent, Paulo Fonseca, 3 pontos perdidos
2. Cisco Kid, José Ortega, 6 pp
3. Gigante, Angelo da Cruz, 10 pp
Os resultados completos podem ser vistos no aplicativo APVela (disponível para
Android e iOS).

O Ubatuba Sailing Festival é organizado pelo Ubatuba Iate Clube e conta com o apoio de
V.Bros, Renew Boats, Tintas International, Quantum Sails, Rádio Vozes.com, Revista
Mariner, Fidelis Seguros, Farol das Tintas, Hotel Solar das Águas e Postos Flutuantes BR
Mônaco e Ímola.

CLIPPING:
https://www.boatshopping.com.br/vela/ubatuba-sailing-festival-sao-paulo-feriado/
https://www.boatshopping.com.br/vela/escola-naval-levara-5-barcos-ubatuba-sailingfestival/
https://sailbrasilnews.com/2018/04/22/ubatuba-sailing-festival-agita-vela-oceanicapaulista-no-feriado-do-trabalho/
https://sailbrasilnews.com/2018/04/25/escola-naval-levara-cinco-barcos-ao-ubatubasailing-festival/
https://sailbrasilnews.com/2018/04/30/asbar-iv-dourado-cinco-e-sous-le-ventlideram-primeiro-dia-do-ubatuba-sailing-festival/
https://sailbrasilnews.com/2018/05/01/definidos-os-campeoes-do-ubatuba-sailingfestival/
http://www.nautica.com.br/ubatuba-sailing-festival-agita-vela-oceanica-paulista-noferiado/
http://www.revistamariner.com.br/noticias/ubatuba-sailing-festival-2018
http://www.revistamariner.com.br/noticias/ubatuba-sailing-festival-2018-resultado
https://noticiasnauticas.com/2018/04/04/ubatuba-sailing-festival-sera-valido-comobrasileiro-de-rgs/
https://noticiasnauticas.com/2018/04/19/ubatuba-sailing-festival-tem-mudanca-novalor-da-inscricao/
https://noticiasnauticas.com/2018/04/24/escola-naval-leva-5-barcos-ao-ubatubasailing-festival/
https://noticiasnauticas.com/2018/04/28/asbar-iv-dourado-bravo1-e-sous-le-ventlideram-primeiro-dia-do-ubatuba-sailing-festival/
https://noticiasnauticas.com/2018/04/29/recorde-marca-segundo-dia-do-ubatubasailing-festival/
https://noticiasnauticas.com/2018/05/02/campeoes-do-usf-sao-definidos-em-dia-desol-e-vento-medio/
https://perfilnautico.com.br/definidos-os-campeoes-do-ubatuba-sailing-festival/
https://perfilnautico.com.br/ubatuba-sailing-festival-agita-vela-oceanica-paulista-noferiado-do-trabalho/
http://ubatubaacontece.com.br/definidos-os-campeoes-do-ubatuba-sailing-festival/
http://portalcaicara.com.br/ubatuba-sailing-festival-agita-vela-oceanica-paulista-noferiado-do-trabalho/

http://portalcaicara.com.br/ubatuba-sailing-festival-chega-ao-fim-e-conhece-oscampoes-da-nona-edicao/
http://www.abvo.org.br/wp/definidos-os-vencedores-do-ubatuba-sailing-festival/
http://www.abvo.org.br/wp/asbar-iv-dourado-bravo1-e-sous-le-vent-lideramprimeiro-dia-do-ubatuba-sailing-festival/
http://www.abvo.org.br/wp/escola-naval-levara-cinco-barcos-ao-ubatuba-sailingfestival/
http://www.abvo.org.br/wp/ubatuba-sailing-week-valera-como-brasileiro-de-bra-rgs/

