
 

 

SELETIVAS DAS EQUIPES BRASILEIRAS PARA  

SULAMERICANO 2016 CLASSE LIGHTNING 

  

16 a 18 de setembro de 2016 

Iate Clube de Guaratuba [sede]  

Rua José Bonifácio, s/nº | CEP 81.280-000 | Guaratuba – PR | +55 (41) 3442 
1535  

CLASSE LIGHTNING PARANÁ | Flotilha Guará 524 – Guaratuba  

  

e 

10 e 11  de dezembro de 2016 

Yacht Clube Santo Amaro 

Represa de Guarapiranga - SP – Brasil – Flotilha 462 

  

AUTORIDADES ORGANIZADORAS: 

Associação Brasileira da Classe Lightning 

  

SEDES DO EVENTO: 

1ª Etapa - Iate Clube de Guaratuba  

e 

2ª Etapa - Yacht Clube Santo Amaro  

  



Aviso de Regata 

  

1. REGRAS: As regatas serão regida pelas regras, tais como enumeradas nas 
definições das Regras de Regata à Vela da ISAF (International Sailing 
Federation); 

2. PROPAGANDA:  

Propaganda poderá ser exposta nos termos do Regulamento 20 da ISAF. 

As limitações das Regras da Classe Lightning se aplicam:  

        Propaganda poderá ser exposta apenas no casco. Isto 
modifica a Regra 20 da ISAF. 

        A parte dianteira do casco, 25% do comprimento 
excluindo os numerais de casco, poderá ser usada para 
propaganda da Autoridade Organizadora em todos os 
barcos do evento. 

  

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 

3.1 As regatas serão abertas as barcos da classe LIGHTNING e competidores que 

estiverem de acordo com as regulamentações da Classe e em dia com as 
anuidades ABCLi e ILCA. 

3.2 Os barcos e competidores elegíveis deverão se inscrever preenchendo os 
formulários de inscrições e entregando-os: 1) na Secretaria do Campeonato dos 
Campeonatos Brasileiro de 2016 e  2) Yacht Clube Santo Amaro, Etapa Final 
Ranking anual, até as datas fixas nas Instruções de Regatas dos respectivos 
campeonatos. 

  

4. TAXAS: 

Inscrição para a 1ª Etapa será a mesma do respectivo campeonato, e para a 2ª 
Etapa será de R$ 90,00 (noventa reais) que será cobrada por barco. 

Todas as tripulações deverão estar em dia com o registro da ILCA 2016 e ABCLi 
2016. 

  



 

5. NÚMERO DE REGATAS E PONTUAÇÃO 

Serão considerados todos os resultados válidos das regatas realizadas nas 2 
Etapas para definir as vagas para as equipes brasileiras, conforme as regras 
abaixo descritas. A pontuação será feita a pontos perdidos.  

5.1 Número de Regatas e Pontuação para o 1º Campeonato (16 a 18 de 
Setembro) 

5.1.1 - Estão programadas 8 (oito) regatas para o 1º Campeonato, sendo no 
máximo 3 (três) regatas por dia. 
5.1.2 - 3 (três) regatas devem ser completadas para constituir a série do 1º 
Campeonato. 
5.1.3 - Quando menos de 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação 
do barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata. 
5.1.4 - Quando de 5 (cinco) a 7 (sete) regatas tiverem sido completadas, a 
pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata, 
excluindo-se 1 (um) do seu pior resultado. 
5.1.5 - Quando 8 (oito) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco na 
série será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seus 2 (dois) 
piores resultados. 

5.2 Número de Regatas e Pontuação para o 2º Campeonato (10 e 11 de 
Dezembro) 

5.2.1 - Estão programadas 6 (seis) regatas para o 2º Campeonato, sendo no 
máximo 3 (três) regatas por dia. 
5.2.3 - 3 (três) regatas devem ser completadas para constituir a série do  2º 
Campeonato . 
5.2.4 - Quando menos de 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação 
do barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata. 
5.2.5 - Quando de 5 (cinco) a 6 (seis) regatas tiverem sido completadas, a 
pontuação do barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata, 
excluindo-se 1 (um) do seu pior resultado. 

 



6. PROGRAMAÇÃO: 

Agenda da 2ª Etapa - YCSA 

DATA HORA EVENTO LOCAL 

10/dez 

11:00 Prazo final para confirmação de inscrições Secretaria do clube 

11:00 Reunião de Comandantes Auditório  

13:00 Sinal de atenção da primeira regata do dia Raia 2 

11/dez 
12:00 Sinal de atenção da primeira regata do dia Raia 2 

17:00 Confraternização e divulgação dos resultados Deck da Área Náutica 

 

 
. 

7.  MEDIÇÃO E EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS: 

7.1. Cada barco terá as regulagens de estais principais lacrados de acordo com os 
níveis máximos da Classe Lightning. 

7.2. No momento da medição, cada embarcação deverá apresentar o Certificado 
de Medição do Barco. 

7.3. No momento da medição de estai, cada barco deverá apresentar os seguintes 
equipamentos: 

 3 (três) coletes salva-vidas; 

 1 (um) acolchoado flutuante com apito; 

 1 Balde de volume de no mínimo 1 (um) galão (3,8 litros); 

 1 (um) cabo de âncora com no mínimo 15 metros de comprimento e espessura 

de 9.525mm (3/8inches) de Nylon ou Dacron: esse cabo será utilizado somente 
para 

reboque ou para ancorar; 

 1 (uma) âncora com peso min. 1,8kg tipo “ fluke” ( com abas); 

 1 (um) remo; 

 1 (uma) bússola. 



7.4. Outras medições e verificações serão realizadas, a saber: 

 Verificação de Royalty Pago em cada vela e no Mastro. 

 Medição do comprimento do Pau de Spinaker. 

 Center board preventer. 

 

8. NUMERAIS DE VELA 

8.1. Todos os barcos deverão exibir os numerais de vela claramente visíveis na 
vela, de acordo com o apêndice G das RRV, exatamente iguais ao registro do 
formulário de inscrição. 

 

9. INSTRUÇÕES DE REGATA 

9.1. As Instruções de Regata estarão disponíveis no website do Campeonato 
Brasileiro de 

Lightning <<https://lightningparana.com/bra-2016/>>, à partir das 9h do dia 
16/09/2016. 

 e 

9.2 . As Instruções de Regata estarão disponíveis no website  Yacht Clube Santo 
Amaro sobre a  Seletiva Sulamericano 2016 da Classe Lightning – Etapa final 
Ranking anual ( regatas programadas para os dias 10 e 11 de dezembro de 2016) 
- http://www.ycsa.com.br/ 

  

10.PERCURSOS E PROCEDIMENTOS DE REGATA 

10.1. Os percursos e procedimentos de regata serão detalhados nas Instruções de 
Regata e deverão cumprir com as recomendações contidas nas Regras da Classe 
Lightning para campeonatos deste nível.  

 

11. PREMIAÇÃO/ CLASSIFICADOS:  

1° ao 4º Lugar Geral, somando-se TODAS AS REGATAS VALIDAS nos dos dois 
campeonatos – Classificação para o Sulamericano 2016.   

 


