
 
 

2º AVISO DE REGATA 
 

Regata ELE- ELA 
 
 

- O Ubatuba Iate Clube (UIC) tem o prazer de convidar todos os velejadores de 
oceano, para participarem da Regata ELE-ELA 2012 a realizar-se em UBATUBA 
dia 25 de Agosto 2012. 
 
A regata, (de percurso), será realizada no sábado, c/ partida ás 12:00 (doze) hrs nas 
proximidades da praia do Flamengo ou da Ponta Grossa, sendo, dependendo do 
vento, o percurso, para todos os competidores, a volta da Ilha das Cabras ou do 
Mar Virado, ambos por boreste, com chegada no local da largada.  
 
BARCOS CONVIDADOS: Estão convidados os barcos das classes  ORC , BRA-
RGS/SP, e BICO DE PROA. Todos correrão numa única classe, com rating 
RGS a serem estipulados pela comissão técnica para os barcos sem 
certificados. 
 
INSCRIÇÕES: Serão feitas via e-mail ou fax com depósito na conta do UIC a 
partir do dia 10 de agosto ou na sede do UIC, ate ás 10:30 hrs do dia 25 de 
agosto com valor por embarcação de R$ 110,00 com casal simples, R$ 220,00 
com casal duplo e R$ 330,00 com casal triplo. 
Banco Bradesco 
Ag. 1613-6 
C/C 020.789-6 
Ubatuba Iate Clube 
 
REGULAMENTO: O regulamento deste evento e o das instruções de regata, 
RETIRAR EM NOSSA SECRETARIA NO DIA 25/08/12 ATÉ AS 10:30HS  
PREMIAÇÕES: A premiação tradicional do UIC, para os  05 ( cinco ) primeiros 
colocados será efetuada apos a regata. 
DEMAIS INFORMAÇÕES : 
- A partir do dia 10 de agosto no Site do UIC (www.ubatubaiateclube.com.br), 
ou pelo tel do UIC, XX (12) 3842-8080, com Jaqueline. 

- A tradicional confraternização com CANOA de CERVEJA  e uma bela 
MACARRONADA, espera pelos velejadores, sócios e convidados, após a 
regata na sede 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. 


