
  
  

1º   AVISO   DE   REGATA   
  

MINI   CIRCUITO   UBATUBA   DE   VELA   OCEÂNICA   
9   a   11   de   Outubro   de   2021   

Campeonato   Paulista   de   Ranger   22   
  

  
Apoios:    Tintas   Interna�onal,   Farol   das   Tintas,   Postos   Flutuantes   Imola   e   Mônaco   e   Nau�special   

  
O  UBATUBA  IATE  CLUBE  convida  todos  os  velejadores,  com  veleiros  LOA  de  até  26  pés,  para                  
par�ciparem   da   1ª   edição   do    MINI   CIRCUITO   UBATUBA   DE   VELA   OCEÂNICA.     
O   evento   também   será   válido   como   Campeonato   Paulista   da   Classe   Ranger   22.     

  
1- REGRAS:   

1.1 A  regata  será  governada  pelas   regras ,  conforme  definido  nas  Regras  de  Regata  a  Vela  2021-2024                 
e   regras   das   classes   participantes.   
1.2 Os   resultados   serão   calculados   através   do   sistema   de   correção,   rating   TMFAA   da   Classe   BRA-RGS.   
1.3 Serão   considerados   os   ratings   dos   veleiros   com   Certificados   BRA-RGS   2021.   
1.4 Para  os  barcos  que  não  possuem  rating  RGS,  serão  concedidos  os  TMFAA’s  conforme  os                

respectivos   modelos   abaixo:   
⮚ 0,8100   –   ATOL   23   
⮚ 0,8100    -   BRASÍLIA   23   
⮚ 0,8100    -   RIO   20   
⮚ 0,8150   –   ODAY   23   
⮚ 0,8200   –   RANGER   22   
⮚ 0,8200   –   VELAMAR   22   
⮚ 0,8250   –   FAST   23   
⮚ 0,8400   –   RANGER   26   
⮚ 0,8500   –   DELTA   26   
⮚ 0,8600   –   ANGRA   21   
⮚ 0,8600   –   SKIPPER   21   
⮚ 0,8800   –   VELAMAR   J-24   
⮚ 0,9200   –   NEO   25   
⮚ 0,9500   –   ILC   25   
⮚ 0,9800   –   HPE     

  
1.5 Especificamente  para  a  pontuação  do  Campeonato  Paulista  de  Ranger  22  não  se  aplicam  os                             

TMFAA’s,  sendo  válida  a  ordem  de  chegada  para  o  cálculo  da  colocação  nas  regatas  e  do                                 
campeonato.   

  
  



  
  
1.6 Regras   de   distanciamento   social     
1.6.1 O  uso  de  máscara  facial  será  obrigatório  quando  em  terra,  assim  como  os  cuidados  de  higiene                  
pessoal   com   água,   sabão   e   álcool   em   gel   ou   líquido.   
1.6.2 Distanciamento   de   dois   metros   entre   os   indivíduos   deve   ser   observado   em   terra.   
1.6.3 Os  competidores  deverão  estar  sem  febre.  Competidores  que  estiveram  em  contato  com  pessoas               

com  suspeita  ou  que  contraíram  COVID-19  deverão  manter  14  dias  de  quarentena  (e  sem  sintomas)                 
antes   de   competir .   

  
2   -   PROGRAMAÇÃO:   
09/10/2021   –   Sábado   
• Das   8h   às   10h:   Encerramento   das   inscrições     
• 12h:   Regata   de   Percurso.   

  
10/10/2021   –   Domingo   
• 12h:   Regata(s)   do   Dia   
• Após   as   regatas,   canoa   de   cerveja   no   UIC   
• Premiação   do   Fita   Azul   da   regata   de   percurso   

  
11/10/2021   –   Segunda-feira   
• 12h:   Regata(s)   do   Dia.   
• Após   a   Regata   cerimônia   de   encerramento   e   premiação.   
    

*   A   pontuação   da   regata   de   percurso   terá   um   peso   maior.   
*   A(s)   regata(s)   de   percurso   poderá   ser   subs�tuída   por   uma   barla   sota   ou   vice-versa.   

  
3-   PREMIAÇÃO:   

  
⮚ FITA   AZUL   –   Regata   de   Percurso   

  
⮚ CLASSE   MINI   CIRCUITO    =   1º   ao   5º   lugar   (geral)   

  
⮚ CLASSE   RANGER   22   (Paulista)     =   1º   ao   3º   lugar   (geral)   

  
  

  
4-   VALORES   DE   INSCRIÇÕES:   
ATÉ   O   DIA   01/10–   R$   75,00     
A   PARTIR   DE   02/10   –   R$   90,00     
*   1   tripulante   mirim   (de   até   15   anos)   isento   da   taxa   de   inscrição   por   embarcação.     

  
  
  
  

  
  



  
5-   ESTADIAS:   
Será  permi�do  no  período  de  02/10  a  13/10  a  permanência/pernoite  no  píer  do  UIC  para  os                  
veleiros  de  fora  de  Ubatuba,  lembrando  que  nossas  vagas  são  limitadas,  teremos  também,  para                
atendê-los   nossas   poitas.     

  
  

6-   ISENÇÃO   E   RESPONSABILIDADES:   
Os  compe�dores  que  par�ciparem  do  evento  o  farão  por  seu  próprio  risco  e  sob  sua  única                  
responsabilidade.  Fica  valendo  a  Regra  3  –  DECISÃO  DE  COMPETIR.  O  UIC  e/ou  a  Organização,  a                  
Comissão  de  Regatas,  o  Patrocinador  e  os  Apoiadores  não  se  responsabilizarão  por  quaisquer               
danos   materiais   e   �sicos   relacionados   diretamente   a   este   evento.   
Os  comandantes  das  embarcações  inscritas  ou  seu  proprietário  serão  os  únicos  responsáveis  para               
eventuais   danos   causados   por   esta   ou   por   seus   respec�vos   tripulantes.   
  
  
  

7-   DIREITOS   DE   MÍDIA   E   DE   DIVULGAÇÃO   DO   EVENTO:   
Os   direitos   de   mídia   e   de   divulgação   deste   Evento,   ou   ao   nome   que   este   Evento   possa   vir   a   ter,   
das   imagens   fotográficas   e/ou   filmadas   e/ou   registradas   por   outra   forma,   são   exclusivos   e   
irrestritos   do   UIC   e   de   sua   Organização.     

  
  

INFORMAÇÕES:   
  

Ubatuba   Iate   Clube     
Secretaria:   Tel.:   (12)   3842-8081     
Site:    www.ubatubaiateclube.com.br   
E-mail:    ubatubaiateclube@terra.com.br   

  
Agradecemos   desde   já   a   presença   de   TODOS   e   sejam   bem   vindos   ao   UIC.     

  
Bons   ventos   e   boa   regata!   

  
Alex   Calabria   
Diretor   Adjunto   de   Vela   do   Ubatuba   Iate   Clube   

  
Alain   Simon   
Diretor   de   Vela   do   Ubatuba   Iate   Clube   

  
Jaqueline   Correa   
Organização   

  
  

http://www.ubatubaiateclube.com.br/
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