
  

 
 
 
 
            

UBATUBA SAILING FESTIVAL – 2012 
Campeonato Paulista - Classes de Oceano 

 

O Ubatuba Iate Clube (UIC) tem o prazer de convidar todos os Velejadores de Oceano e Classe HPE 
para participarem da terceira edição do UBATUBA SAILING FESTIVAL a realizar-se em UBATUBA, 
conforme programa previsto no presente Aviso de Regata. 
 
I –  ORGANIZAÇÁO:  
 
• UBATUBA IATE CLUBE – UIC 
• Site: www.ubatubaiateclube.com.br 
• EMAIL: secretaria@ubatubaiateclube.com.br 
• Telefone: (12) 3842-8080 
 
II –  DATAS:  
 
• 28, 29 e 30 de abril de 2012. 
 
• 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 21/abril e 06/maio/2012. 
   
III –  PROGRAMAÇÃO:  
 
• 28/04/2012  

Até 11h30: Últimas inscrições e entrega do “kit velejador” para os participantes. 
12h30: Regata Barla-Sota (todas as classes). Previsão de duas Regatas.                       

           17h00: Canoa de Cerveja, Churrasco e muito samba. 
 
• 29/04/2012  

12h00: Regata de Percurso para todas as classes. 
Após a Regata: Canoa de Cerveja, Petiscos. 
 

• 30/04/2012 
           12h00: Regata Barla-Sota (todas as classes). Previsão de duas Regatas.                       
           17h00: Confraternização com uma feijoada especial, canoa de cerveja e música ao vivo. 
  Após o almoço entrega da Premiação USF e Campeonato Paulista.  
                        
 
 
 
 
 
 



  

IV - REGRAS :  
 
• O evento será regido conforme REGRAS de Regatas a Vela (RRV) da ISAF 2009/2012; 

determinações das regras de classe para os veleiros elegíveis com Certificado de Medição 
válidos 2012; Regras da Classe HPE; documentos e prescrições da Marinha do Brasil.  

 
V – ELEGIBILIDADE:   
 
• Estão convidadas as classes ORC e BRA-RGS , para veleiros portadores de Certificados de 

Medições válidos 2012 de suas respectivas Associações de Classe; 
• Estão ainda Convidados: 
• CLASSE HPE 25; 
• Classe BICO DE PROA: monocascos cabinados de oceano e cruzeiro, que não tenham possuído 

nos últimos dois anos certificado válido de medição para as classes ORC ou RGS. 
 
VI - INSCRIÇÕES: 
 
• Serão feitas via e-mail ou fax com deposito na conta do UIC a partir do recebimento deste  e na 

sede do UIC nos dias 27/04 até ás 18.00 hrs. e no dia 28/04 das 08.30 ás 11.30 hrs. 
 
• VALOR DAS INSCRIÇÕES: 
 ATÉ 22/04/2012: R$ 90,00 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 23/04/2012 : R$ 130,00 por tripulante (exceto um tripulante mirim até 14 anos, que 

é isento da taxa), para as Classes de Oceano e HPE.  
 
• CONTA PARA DEPÓSITO DO VALOR DAS INSCRIÇÕES: 
 UBATUBA IATE CLUBE 
 CNPJ Nº 43.830.405/0001-60 
 Banco BRADESCO S/A 
 AG.: 1613-6 
 CC.: 020 789-6 
 
 
VII -  PREMIAÇÕES :  
 
• UBATUBA SAILING FESTIVAL: 
• 1º ao 3º colocado : ORC, HPE, BICO DE PROA A / B, RGS CRUISER, RGS A e, RGS B 
• CAMPEONATO PAULISTA: 
• 1º ao 5º colocado : RGS Geral 
• 1º ao 3º colocado : ORC Geral 
 
• FITA AZUL  (primeira embarcação a cruzar a linha de chegada na Regata de Percurso). 
 
• Sorteio de Brindes – para todos os participantes. 
 
VIII - INSTRUÇÕES: 
 
• As instruções de regatas estarão disponíveis no site (www.ubatubaiateclube.com.br) do UIC – 

UBATUBA IATE CLUBE a partir do dia 23 de abril de 2012. 
• As camisetas, bonés, bolsas e instruções de regatas (impressas), estarão a disposição dos 

competidores no dia 27/04, a partir das 14h, na secretaria do UIC. 
 



  

 
IX - 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, e o UIC e/ou a 
COMISSÃO TÉCNICA e/ou a COMISSÃO DE REGATAS e/ou os PATROCINADORES e/ou os 
APOIADORES, não se responsabilizam por quaisquer danos materiais, físicos ou  morais, 
relacionados diretamente a este evento esportivo, suas atividades antecedentes, assim como 
durante ou após ser completado. 

 
 
X – DEMAIS INFORMAÇÕES:  
 
• O evento contará com uma cobertura mediática importante, e já está confirmadas a participação 

da rede de televisão Bandeirantes, Radio Nativa,  Rádio Eldorado, Bombarco e da Revista 
Náutica. 

• Demais informações a partir do dia 12 de abril no Site do UIC ou pelo telefone, XX (12) 3842-
8080, com Jaqueline e/ou Josiane. 

  
 
 
Agradecemos desde já a presença de TODOS e sejam bem vindos ao UIC. 
 
 
Bons ventos e boas regatas! 
 
 
ALAIN SIMON 
Pela Diretoria de Vela do Iate Clube de Ubatuba . 
www.ubatubaiateclube.com.br 
 

 


