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INVERSOINVERSOINVERSOINVERSO    
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SÁBADO DE CARNAVAL!!!!SÁBADO DE CARNAVAL!!!!SÁBADO DE CARNAVAL!!!!SÁBADO DE CARNAVAL!!!!            

A diretoria de Ubatuba Iate Clube tem o prazer 
de convidar todos os velejadores de oceano a 

participar da 9ª Regata do Inverso. 
Essa regata será disputada dentro do conceito usado desde 2005,  colocando todos 

os veleiros oceânicos, independentemente de modelo, tamanho ou classe, em uma única 
competição. 

Cada embarcação recebe um handicap próprio baseado em medições ( ORC, e 
RGS) ou em similaridade com outros barcos. A fim de equilibrar a competição, os barcos 
de cruzeiro recebem uma bonificação no estabelecimento do seu handicap. O handicap 
será estabelecido pela comissão de regata junto com a comissão organizadora e 
divulgados (com seus critérios de calculo) antes da largada da regata. 

Ao contrario das regatas habituais, neste caso o handicap é usado para definir o 
horário de largada de cada embarcação, sendo que a chegada é determinante, em tempo 
real, para a classificação dos barcos. 

Os barcos com menores handicap´s, largam portanto primeiro e os de maiores 
handicap´s largam por último. Cada barco recebe um horário de largada a ser contado a 
partir do tiro de largada, no qual partirá somente o barco de menor handicap. 

Dependendo do handicap e do comprimento do percurso da regata, certos barcos 
podem largar 1 hora ou mais após o primeiro. 

Na chegada há um grande número de barcos chegando ‘’juntos” e o primeiro a 
cruzar a linha é o vencedor da prova. 
   

PROGRAMA DO EVENTOPROGRAMA DO EVENTOPROGRAMA DO EVENTOPROGRAMA DO EVENTO 
 
10:00 Encerramento das inscrições 
10:05 Reunião de comandantes 
11:30 Inicio do procedimento de largada 
12:00 Tiro de largada 
A partir das 17:00 ou após o termino de regata: A Nossa tradicional , Canoa de cerveja 
PASSA A SER CHOPP ACOMPANHADO DE UMA BELA MACARRONADA e em 
seguida a entrega de prêmios para os cincos primeiros colocados (Troféu). 
 



LOCAL DE EVENTO:LOCAL DE EVENTO:LOCAL DE EVENTO:LOCAL DE EVENTO:    
Sede do UIC (Ubatuba Iate Clube) 
 

AREAAREAAREAAREA DA REGATA:DA REGATA:DA REGATA:DA REGATA: 
Proximidade das Ilhas Anchieta e Mar Virado (percurso). 
 
Inscrições, prazos e informações documentais das inscrições:Inscrições, prazos e informações documentais das inscrições:Inscrições, prazos e informações documentais das inscrições:Inscrições, prazos e informações documentais das inscrições:    
-As inscrições deverão ser feitas no formulário anexo, mediante comprovação de 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00  por tripulante até o dia 03.02.2013 
e R$60,00 por tripulante entre os dias 04 a 09/02/2013. 
-A ficha de inscrição pode também ser obtida no site do UIC a partir do dia 24.01.2013: 
www.ubatubaiateclube.com.br 
-A ficha de inscrição deve ser preenchida e enviada para o clube por meio do fax do 
UIC: (12) 3842 8080 (junto com o comprovante de depósito), ou via internet. 
 
----    O pagamento pode ser feito:O pagamento pode ser feito:O pagamento pode ser feito:O pagamento pode ser feito:    
 

- Via depósito na conta do UIC: 
Banco Bradesco / Ag.1613-6 / CC. 020 789-6 
Ubatuba Iate Clube 

 
- Com cheque ou dinheiro na sede do UIC, em Ubatuba. 
  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESINFORMAÇÕES COMPLEMENTARESINFORMAÇÕES COMPLEMENTARESINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
-O UIC coloca á disposição dos iates inscritos, vagas molhadas (quando 
disponíveis) sem cobrança de taxa, PARA EMBARCAÇÕES DE FORA, no 
período de 07/02/2013 a 10/02/2013. 
- Os comandantes e suas tripulações reconhecem, ao assinarem a ficha de 
inscrição, serem os únicos responsáveis pelos seus atos, bem como pela segurança 
de suas embarcações e tripulantes, desobrigando os organizadores de qualquer 
responsabilidade direta ou indireta. 

 
 
 
                                                                                                                  Alain Simon 
                                                                                                           Tel (011) 9981 3065 
                                                                                                          simon@adelco.com.br 
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