
                                       
AVISO DE REGATA  

 
Campeonato Brasileiro da Classe HPE25 - 2015 

 

Realização 
Associação Brasileira da Classe HPE 25 

Yacht Club de Ilhabela 

Apoios: Suzuki Veículos, Loja Regatta 

Datas: 28 a 31 de maio de 2015 – Ilhabela-SP 
 
 

 
1. REGRAS 
A série será disputada de acordo com as regras conforme definidas nas Regras de Regata a Vela da 
ISAF 2013-2016, (www.sailing.org e https://www.dropbox.com/sh/ajy7bswrolq2usc/bxcVu113ue , 
em Português), aplicando-se as determinações da CBVELA e Regras da Classe HPE. 
No caso de haver divergências entre o Aviso de Regata, e as Instruções de Regata, prevalece esta 
última. Isso altera a regra 63.7 das RRV 2013-2016. 
1.2. Adendo Q – regatas de flotilha arbitradas, em todas as regatas 
(http://www.sailing.org/tools/documents/AddendumQversion20130121-[14297].pdf). 
 
2. ELEGIBILIDADE 
A regata será aberta a todos os barcos que estiverem de acordo com o Apêndice 2 das Regras de 
Regata da ISAF 2013-2016 e certificados de medição da Classe HPE validos para 2015. É obrigatória a 
apresentação dos certificados de medição no ato da inscrição. 
 
3. INSCRIÇÕES / TAXAS 
3.1 O valor da inscrição no campeonato brasileiro é de R$ 500,00 (quinhentos reais) por  
       embarcação.  
 
4. PROGRAMA DE REGATAS e PONTUAÇÃO  
Estão programadas 10 (dez) regatas: 

• Dia 28 de maio: até 03 (três) regatas  

• Dia 29 de maio: até 03 (três) regatas  

• Dia 30 de maio: até 03 (três) regatas  

• Dia 31 de maio: até 02 (duas) regatas  
4.1 No dia 31 de maio, nenhuma regata terá partida após as 15:00h. 
4.2 A hora programada para o sinal de atenção de todas as regatas será as 12:00h. 
4.3 Quando houver mais de 06 regatas haverá 01 descarte.  



4.4 O campeonato será valido quando corridas 04 (quatro)  regatas validas. 
 
5. LOCAL DAS REGATAS 
As regatas serão realizadas no Canal de São Sebastião e entorno. 
 
6. PERCURSOS 
Os percursos serão ‘barla-sota’ com quatro, cinco ou seis pernas. 
 
7. PREMIAÇÃO 
Serão premiados os 05 (cinco) primeiros colocados na classificação geral, e os 03 (três) primeiros 
colocados na categoria timoneiro proprietário. 
 
8. SERVIÇOS 
8.1. Transporte 

Estamos verificando opções de transporte dos barcos do Rio de Janeiro para Ilhabela.  
8.2 Aluguel de barcos 
Tem barcos a venda na Ilhabela que podem ser alugados. O valor sugerido é R$ 5.000,00 incluindo 
velas no estado para o Campeonato Brasileiro. Este valor poderá ser descontado em caso de 
interesse em comprar o barco.  
8.3  Hospedagem 
Iremos passar opções de hospedagem com desconto. 
8.4 Hora marcada balsa  
Lembrar  opção de marcar com antecedência a hora de travessia na balsa, tanto na ida como na 
volta. Isso é feito pelo site: 
http://www.dersa.sp.gov.br/TravessiaLitoranea/TravessiaLitoranea.aspx?id=1&idh=21.  
8.5 Aluguel de Carros na Ilhabela 

Outra opção que iremos oferecer para facilitar é a travessia de bote de São Sebastião até Ilhabela 
(com horários a serem informados) e  Suzuki vai colocar carros, com um valor de aluguel reduzido, a 
disposição.  
 


