
                             Campeonato Paulista da Classe RGS/SP

“Válido para a II Copa Brasil de Vela de Oceano – Regra RGS”

01/05/2014 – Quinta feira

A par�r das 8hs – Entrega das Instruções de Regata e kits para os par�cipantes

Das 8hs as 10hs:   CAFÉ DA MANHÃ 

às 09hs Encerramento das inscrições:

• As 12hs. Largada da Regata de Percurso Longo – Após a regata de Canoa de Bebidas 

02/05/2014 – Sexta feira

· 12hs:  Regatas BARLA SOTA

• Após as regatas - recepção para os velejadores com canoa de bebidas e almoço.

03/05/2014 - Sábado

• As 12hs. Regata BARLA SOTA

• Após Regata – A tradicional Feijoada do UIC........“Canoa” de bebidas e música ao vivo 
– PREMIAÇÃO FITA AZUL DA REGATA DE PERCURSO LONGO e palavrinha do Comodoro 
da ABVO,nosso querido LARS GRAEL (par�cipando também das regatas).

04/05/2014 - Domingo

•As 12hs.Regata BARLA SOTA ou PERCURSO CURTO

•Após REGATA, Premiação de encerramento, a tradicional macarronada do UIC e canoa 
de BEBIDAS...  Desejamos a todos um bom retorno.

CLASSES CONVIDADAS:

 RGS/BRA (A/B/C), RGS-CRUISER, CLASSICOS, IRC, C30, HPe  e   BICO DE PROA

· VALORES DE INSCRIÇÕES: ·

****Vide ficha de inscrição
ESTADIAS:

Será franqueada a permanência dos veleiros de fora de Ubatuba, de 26 de abril até o 
dia 10 de maio, no UIC, sem custos.



REGRAS E ELEGIBILIDADE:

Conforme REGRAS de Regata a Vela (RRV) da ISAF 2013/2016, regras da classe, para os
veleiros elegíveis com CERTIFICADO DE MEDIÇÃO VÁLIDOS PARA 2014, para todas as 
classes e demais documentos usuais das respec�vas classes e também da Marinha do 
Brasil.

 CERTIFICADOS DE MEDIÇÃO 2014:

Informamos que o evento valerá como etapa única do Campeonato Paulista da Classe 
RGS/SP e que para a atualização e/ou emissão de cer�ficados para 2014, os 
par�cipantes deverão entrar em contato com o representante da classe RGS-SP
Alexandre Mar�nho, alexmar�nho@uol.com.br, tel. (12) 7818-8936. 

RESPONSABILIDADES:

Os compe�dores que par�ciparem do evento o farão por seu próprio risco e sob sua 
única responsabilidade. Fica valendo a Regra 4 – DECISÃO DE COMPETIR. O UIC e/ou 
organização, a Comissão de Regatas, o Patrocinador e os Apoiadores não se 
responsabilizarão por quaisquer danos materiais, �sicos ou mesmo de morte 
relacionados diretamente a este evento. 

Os comandantes das embarcações inscritas ou seu proprietário serão os únicos 
responsáveis e eventuais danos causados por esta ou por seus respec�vos tripulantes.

INFORMAÇÕES:  Tels: (12) 3842-8081            e-mail: ubatubaiateclube@terra.com.br

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 Ubatuba Iate Clube 
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