
Manual do Campeonato  

 

 

Seja bem vindo ao Campeonato Brasil Centro da 

Classe Optimist! 

 

O Yacht Club Santo Amaro espera que velejadores, 

técnicos e acompanhantes tenham uma excelente 

experiência neste campeonato. As instalações e 

atividades foram cuidadosamente planejadas 

considerando o momento atual da pandemia.  

Race Village 

O hangar principal foi transformado na Race Village, um espaço amplo e arejado 

concebido para ser uma área segura de convivência para os participantes do 

campeonato: velejadores, técnicos e acompanhantes.  

Ela contém as seguintes facilidades: 

 Espaço de convivência com mesas e cadeiras. 

 Refeitório (almoço e jantar). 

 Palco para reuniões, palestras e premiações. 

 Tela de projeção para fotos, vídeos e apresentações. 

 Área de jogos (tênis de mesa e pebolim). 

 Som ambiente. 

Áreas da sede do campeonato 

Na página do campeonato foi disponibilizado um mapa das instalações do YCSA.  

Algumas outras áreas relevantes são: 

 Sala de protestos 

o Sala do Bolão 

 Sala de estudos  

o Sala Optimist 

 Salas para reunião (briefing e debriefing) que podem ser utilizadas mediante 

reserva: 

o Sala da Escola de Vela (quadro branco) 

o Sala do Bolão (quadro branco e TV) 

o Auditório (quadro branco e TV) 

o Sala Laser 



Prevenção contra a COVID 

Este campeonato está sendo realizado com diversos controles de prevenção contra a 

COVID. Estes controles minimizam o risco de contágio, porém não o elimina. Por este 

motivo, é obrigatório manter os seguintes cuidados: 

 Evitar aglomeração. 

 Usar máscara em todas as dependências do clube. 

o Dica: Ao ir para a água, coloque sua máscara em um saquinho e amarre 

o saquinho junto à carreta. 

o O vestiário é um local de alto risco de transmissão. Retire a máscara 

somente quando for tomar banho e a recoloque assim que possível. 

o Seja rápido no banho, além da economia de água você diminui sua 

exposição à COVID pelo não uso da máscara. 

 Quem estiver no alojamento, usar preferencialmente o vestiário do 

alojamento. 

 Lavar as mãos e use álcool em gel com frequência. 

 Evitar levar as mãos aos olhos, nariz e boca. 

 Após as refeições, colocar novamente a máscara assim que possível. 

 Qualquer sintoma, comunicar imediatamente o seu team leader que, por sua 

vez, deve comunicar o clube sobre o fato. 

Área azul é aquela na qual somente as pessoas com a pulseira de identificação do 

campeonato pode entrar. Estas áreas são: 

 Race Village (hangar). 

 Alojamentos, vestiário do alojamento e apartamentos. 

 Secretaria de Vela. 

 Auditório. 

Todos que tem pulseira de identificação (vermelha ou amarela) tiveram resultado 

negativo do teste de COVID ou já estão vacinados. 

A equipe foi reforçada para realizar a limpeza e desinfeção dos ambientes duas vezes 

ao dia. 

Segurança  

O uso de coletes e kill cord é obrigatório em todas as embarcações de apoio. 

Haverá uma mesa na Race Village, próxima ao portão, onde a ficha de checkin e 

checkout de água deve ser entregue. 

Sustentabilidade 

O Yacht Club Santo Amaro é participante da Rede Brasil do Pacto Global da ONU e 

assumiu o compromisso de contribuir para o alcance dos objetivos globais da 

sustentabilidade (ODS).  



Neste campeonato, recomendamos que os participantes sigam algumas pequenas 

ações de sustentabilidade: 

 No retorno das regatas, os barcos não devem ser lavados. Pratique a economia 

de água. 

 Evite comprar garrafas de água. Prefira abastecer seu squeeze nos bebedouros. 

 Seja rápido no banho, além da economia de água você diminui sua exposição à 

COVID pelo não uso da máscara. 

Team leader 

O team leader tem um papel muito importante no campeonato. Ele é o ponto de 

contato da organização do campeonato com a flotilha em diversas situações, 

incluindo: 

 Sanar pendências de inscrição. 

 Realizar do controle de checkin e checkout da água. 

 Respeito pela flotilha ao protocolo sanitário do campeonato. 

 Organização dos barcos da flotilha no pátio. 

 Acompanhamento do velejador nas emergências médicas. Obs: se a 

emergência ocorrer em água, o team leader deve delegar para outra pessoa o 

controle do checkin e checkout. 

Emergência médica 

Haverá uma UTI móvel disponível nos dias de campeonato para atendimento das 

emergências médicas. Além disso, dependendo da raia utilizada, o velejador pode ser 

encaminhado diretamente para a unidade dos bombeiros que fica na margem da 

Represa da Guarapiranga. 

Solicitamos aos team leaders que informem à organização do campeonato o hospital 

para o qual deve ser encaminhado cada velejador no caso de uma emergência médica. 

Além disso, o team leader tem um papel importante no acompanhamento do 

velejador durante uma emergência médica. 

Loja náutica 

Durante o campeonato duas lojas estarão abertas no clube: 

 Race N Sail 

 OptiPro 

Brechó náutico 

Ao lado da Race Village haverá um brechó náutico. Aproveite para vender aqueles 

itens que você não usa mais e compre aqueles outros que você está precisando. 



Foto dos velejadores 

Na quinta feira, dia da abertura, a partir das 9h30, próximo ao palco da Race Village, 

cada velejador e cada flotilha (junto com técnico e team leader) será fotografado.  

Social 

A Cerimônia de Abertura será realizada no gramado em frente ao restaurante (caso as 

condições climáticas permitam). Para o desfile, as delegações devem estar prontas as 

10h45 no hangar, aguardando a sinalização para partir em direção ao gramado em 

frente ao restaurante.  

Todos os dias, as 18h00, haverá entrevista com os destaques do dia, seguido de 

palestra, entrega dos bibs para os lideres (estreantes e veteranos) e sorteio de brindes. 

A Cerimônia de Encerramento será realizada na Race Village. 

Alimentação 

Foi montada uma estrutura de refeitório na Race Village exclusiva para os participantes do 

campeonato. Todos os velejadores devem utilizar esta estrutura, pois oferece preço 

diferenciado e agilidade.  

A lanchonete estará disponível somente no final de semana.  

O restaurante principal será de uso exclusivo dos associados e dos acompanhantes adultos. 

Observar que o serviço no restaurante inicia somente as 12:00. 

Todos devem abrir uma conta junto ao restaurante para o consumo durante o evento. 

Os velejadores devem utilizar o buffet da Race Village. 

Outras informações 

Os visitantes devem respeitar os locais de uso exclusivo dos associados: sauna e 

academia. 

Os visitantes devem respeitar os barcos dos associados. Evitar sentar sobre eles e não abrir 

suas capas. Cuidem deles como se fossem seus. 

Haverá toque de recolher as 22:00 para quem estiver no hospedado no clube. O hangar 

será apagado e fechado, a lanchonete será fechada e a iluminação das quadras apagadas. 

Caso queiram permanecer acordados, que fiquem em seus quartos. 

 

O YCSA deseja uma ótima estadia em São Paulo e um ótimo campeonato. 

 

ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO 


