
     Realização:

                          TROFÉU DAS ILHAS 2011

O Ubatuba Iate Clube (UIC) tem o prazer de convidar todos os Velejadores de Oceano e HPE para 
participarem do Troféu das Ilhas 2011 a realizar-se em UBATUBA, conforme programa previsto no 
presente Aviso de Regata.
II –  DATAS:

  
III –  PROGRAMAÇÃO:

12h00: Regata com largada para os barcos de Ilhabela para Ubatuba – os barcos de 
            Ilhabela fará seu percurso no 1º dia - diferenciado.

           12h00: Início da regata de percurso para os barcos de Ubatuba  percurso - médio para todas    
                       As classes convidadas;                   
           17h00: “canoa de cerveja acompanhada de uma bela macarronada”.

11h00: Regata de percurso longa para barcos grande e media para barcos menores 
(a ser definido nas instruções). 

           12h00: Regata de percurso médio para todas as classes convidadas;
           17h00: Almoço/jantar de encerramento com a tradicional tainha assada, DJ, canoa de          
                       Cerveja e premiação.

12, 13 e 14  de NOVEMBRO 2011●

A estadia dos veleiros competidores vindos de fora da localidade da entidade sede 
(Ubatuba) é livre no UIC – UBATUBA IATE CLUBE no período compreendido entre 05 e 20 
de NOVEMBRO 2011.

●

12/11/2011 ●

13/11/2011 ●

14/11/2011●

Estão convidadas as classes ORC; BRA-RGS/SP, para veleiros portadores de Certificados 
de Medições válidos de suas respectivas Associações de Classe;

●

Estão ainda convidados: ●
Como BICO DE PROA: Monocascos cabinados de oceano e cruzeiro, que usem apenas ●
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VI - INSCRIÇÕES:

 ATÉ 08/11/2011: R$ 65,00 por tripulante (exceto um tripulante mirim até 14 anos, que é 
isento da taxa), para as Classes de Oceano e HPe; 

 A partir do dia 09/11/2011: R$ 95,00 por tripulante (exceto um tripulante mirim até 14 anos, 
que é isento da taxa), para as Classes de Oceano e HPe; 

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

VIII -  PREMIAÇÕES : 

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 Iate Clube de Ubatuba.
www.ubatubaiateclube.com.br

vela grande e genoa de dracon, prolan ou filme, e balão ou gennaker de qualquer material e 
que não tenham possuído nos últimos dois anos certificado válido de medição  para as 
classes ORC ou BRA-RGS;
BARCOS CLÁSSICOS e HPE, assim definidos nas Instruções de Regatas ou 
Regulamento;

●

Serão feitas via e-mail ou fax com deposito na conta do UIC a partir do dia 20 de outubro e 
na sede do UIC  nos dias 11/11 das 14.00 as 18.00 h. e no dia 12/11 das 08.30 ás 10.00 h.

●

VALOR DAS INSCRIÇÕES:●

CONTA PARA DEPÓSITO DO VALOR DAS INSCRIÇÕES:●

As Premiações tradicionais do UIC, para os 3 primeiros colocados de cada Classe ou 
sua divisão convidada, e também para o FITA AZUL da regata de percurso longo, serão 
efetuadas no dia 14 de novembro conforme previsto acima. 

●

DEMAIS INFORMAÇÕES: a partir do dia 01/11/2011 no Site do UIC 
(www.ubatubaiateclube.com.br), ou pelo tel. do UIC, XX (12) 3842-8080, com Jaqueline.

●

O restaurante do UIC estará à disposição para  jantares, a partir do dia 11/11/2011 e a partir 
do dia 12 com café da manha com preços e pratos especiais.

●
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