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EVENTO: Campeonato Brasileiro 2023 

CLASSE: RG 65 
LOCAL: YCSA. 

DATA:  10 a 12 de março de 2023. 
 
ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL: 

FAV – Flotilha Amantes da Vela. 
 

APOIO: 
YCSA Yacht Clube Santo Amaro  Rua Edson Régis, 481 - Jardim Guarapiranga  

 
SUPERVISÃO: 

ABCRG65 – Associação Brasileira da Classe RG65 
ABVRC – Associação Brasileira de Veleiros Rádio Controlados. 

 
SEDE: 
YCSA Yacht Clube Santo Amaro  Rua Edson Régis, 481 - Jardim Guarapiranga  

 

ALOJAMENTO: 
O YCSA estará disponibilizando para os participantes do campeonato os alojamentos do 

clube ou aluguel de apartamento para duas pessoas as reservas e os valores devem ser 
tratados diretamente no clube através do Telefone: 11-5687-8847  

 
PROGRAMAÇÃO DE REGATA: 

 
Sexta, 10 de março 

09:00 as 10:30 hs– Confirmação da inscrição, verificação da documentação e medição 
dos barcos. 
10:30 hs – Cerimônia de abertura, reunião de Comandantes, Apresentação da Comissão 

de Regata, esclarecimentos das Instruções de Regata, percursos e etc. 
11:00 hs – Início do procedimento e largada para a primeira bateria. 

17:00 hs – Limite para o início do procedimento de largada para a última bateria. 
 
Sabadoo, 11 de março 

9:30 hs – Início do procedimento de largada para a primeira bateria. 
17:00 hs – Limite para o início do procedimento de largada para a última bateria. 

 
Domingo, 12 de março 
9:30 hs – Início do procedimento de largada para a primeira bateria. 

15:00 hs – Limite para o início do procedimento de largada para a última bateria. 
16:00 hs – Cerimônia de premiação. 

https://maps.google.com/maps?z=16&q=rua%2Bedson%2Br%C3%A9gis%2C%2B481%2B-%2Bjardim%2Bguarapiranga%2Bs%C3%A3o%2Bpaulo%2B-%2Bsp%2F%2Bbrasil%2B-%2Bcep%2B04770-050%2Btelefone%3A%2B11-5687-8847
https://maps.google.com/maps?z=16&q=rua%2Bedson%2Br%C3%A9gis%2C%2B481%2B-%2Bjardim%2Bguarapiranga%2Bs%C3%A3o%2Bpaulo%2B-%2Bsp%2F%2Bbrasil%2B-%2Bcep%2B04770-050%2Btelefone%3A%2B11-5687-8847
https://maps.google.com/maps?z=16&q=rua%2Bedson%2Br%C3%A9gis%2C%2B481%2B-%2Bjardim%2Bguarapiranga%2Bs%C3%A3o%2Bpaulo%2B-%2Bsp%2F%2Bbrasil%2B-%2Bcep%2B04770-050%2Btelefone%3A%2B11-5687-8847
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REGRAS: 

O Evento será disputado e regido pelas Regras de Regatas à Vela, a saber:  

 a) World Sailing - 2021-2024 com as mudanças do Apêndice E e suas 

atualizações.  

 b) Regras da Classe RG65 – (ICA RG65 International Class Association) e 

sua suplementação a regras. 

 c) Aviso de Regata, Instrução de Regata e suas atualizações.  

 d) HMS - Heat Management System - HMS 2022 e suas atualizações.  

ELEGIBILIDADE: 
Os requisitos de elegibilidade para competidores são os seguintes: ser velejador de um 

clube, associação ou flotilha filiada à ABVRC, estar em dia com a sua associação e a 
ABRVC e ter pago a inscrição para o campeonato. 

Poderão participar deste evento os barcos que estejam de acordo com as regras da 
classe RG 65. 
 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO: 
Será utilizado o Sistema de Pontuação do Apêndice “A” das Regras de Regata da World 

Sailing/ IRSA (Radio Sailing Division) 2021-2024. 
 

CRITÉRIO DE DESCARTE: 
Até 3 regatas – sem descarte 
De 4 a 7 regatas – 1 descarte 

De 8 a 15 regatas – 2 descartes 
De 16 a 23 regatas – 3 descartes 

De 24 a 31 regatas – 4 descartes 
E assim sucessivamente a cada 8 regatas realizadas se fará 1 descarte. 
 

TEMPO LIMITE DAS BATERIAS: 
O tempo limite para cada bateria é de 20 minutos para o primeiro colocado. Caso 

nenhum barco consiga concluir o percurso dentro deste prazo a bateria será anulada. 
Em cada bateria, após a chegada do primeiro barco, será dado o prazo de cinco minutos 
para que os demais completem o percurso.  

 
INSTRUÇÕES DE REGATA: 

As Instruções de Regata estarão disponíveis na véspera da regata. 
 
ALTERAÇÃO NAS INSTRUÇÕES DE REGATA: 

Qualquer alteração nas Instruções de Regata será afixada antes do início de uma série 
de baterias e com antecedência suficiente. 

 
FREQUÊNCIAS: 
Somente será permitido o uso de rádios digitais que operam na faixa de 2,4GHz.  
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INSCRIÇÕES: 
A inscrição deve ser feita no site, https://www.velarc.net/2023_RG65_brasileiro/ 

 
O pagamento da taxa de inscrição será feito até dia 1 de Fevereiro no valor de R$ 
220,00  após esta data R$ 250,00 até dia  28 de fevereiro de 2023 

 
O Pagamento da taxa deve ser feito através do pix: comodoria.fav@gmail.com 

 
PREMIAÇÃO:  
Serão premiados os três primeiros colocados  

 
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

 
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Ver RRV 4, Decisão de 
Competir. A autoridade organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos 

materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas e seus 
antecedentes, durante ou depois de completado o evento. 

 
Nesses tempos de pandemia, recomenda-se aos competidores seguirem as orientações 
da OMS e do Ministério da Saúde para evitar contaminações. A entidade organizadora 

não se responsabiliza por eventuais contágios, recomendamos o uso de máscaras e uso 
de álcool gel. 


