
RELATÓRIO 

3º Copa Sul-americana da Classe IOM 

DATA DO EVENTO: 24 a 26 de outubro de 2014 

 
 

Autoridade Organizadora: 

APVRC – Associação Paulista de Vela Radio Controlada 

 

Local: 

Raia – Parque Francisco Rizzo – Embu das Artes - SP 

 

Comites de Organização: 

 COMISSÃO ORGANIZADORA 

Andrea Bacchini 

Alexandre Marien 

Francisco Noelli 

Mauricio Pinheiro 

Arthur Frederico 

 

 



 SECRETARIA DA REGATA 

Nome – Ines Artaxo – Secretária 

Nome – Otavio Pinheiro - Secratario 

 

 COMISSÃO DE REGATA 

Nome – Gustavo Leibovich  

 

 

 COMISSÃO DE PROTESTO 

– Gustavo Leibovich – Presidente Comissão de Protesto 

– Denis Astbury– Juiz convidado 

– Rolf  Koster– Juiz Convidado 

– Pedro stier – Juiz Convidado 

-Alexandre Marien – Juiz Convidado 

 

 

Quinta feira 23 de outubro 

14:00 as 20:00 – Confirmação da inscrição, verificação da documentação e 

medição dos barcos. 

Raia Liberada para treinos 

Sexta-feira 24 de outubro 

8:00 a 11:00 – Confirmação da inscrição, verificação da documentação e medição 

dos barcos. 

11:00 hs – Reunião de Comandantes, Apresentação da Comissão de Regata, 

esclarecimentos das Instruções de Regata, percursos e etc. 

11:30 hs – Início do procedimento e largada para a primeira bateria. 

18:00 hs – Limite para o início do procedimento de largada para a última bateria. 

Sábado, 25 de outubro 

10:00 hs – Início do procedimento de largada para a primeira bateria. 

18:00 hs – Limite para o início do procedimento de largada para a última bateria. 

Domingo, 26 de outubro 

10:00 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. 

 

15:30 hs – Cerimônia de premiação. 

 



 

 

Alteração das Instruções de Regata. 

Foi alterado por solicitação dos participantes o horário limite para o termino das regatas das 

18:00 para as 19:00 horas na sexta e sábado devido ao horário de verão e inicio do 

procedimento de largada do dia das 10:00 para as 11:00 devido as eleições no Brasil. 

Descrição do Campeonato 

Dia 23 

Montamos o “circo” e fizemos  a confirmação das inscrições e medição de 14 barcos. 

Foram utilizadas 2 balança; 1 para pesagem de quilhas e baterias e outra para pesagem das 

mastreações completas A e B e barco completo com mastreação B. 

Também foi utilizada tanque para medição dos barcos em condição de flutuação com vela B. 

Tudo correu bem, todos os barcos passaram com pequenos acertos de peso ; 

O vento estava soprando do quadrante sul com intensidade de 6 nós o que propiciou aos 

participantes um ótimo treino durante toda a tarde. 

 
Caixa de Medição 



Dia 24 

Foram concluídas as medições dos 19 barcos; 

Vieram 2 velejadores do Chile, 2 de Santa Catarina , 1 Parana, 3 do Rio de Janeiro , 1 de 

Brasilia e 9 de São Paulo. 

As regatas começaram as 14:00 conforme previsto, e foram formadas 2 flotilhas. 

Ccom ventos do quadrante sul de 5 a 8 nós, com rajadas freqüentes e intensas, fazendo a 

velejada um enorme desafio a cada regata pois as condições variavam com muita freqüência. 

Foram corridas 8 regatas ou seja 16 serias 

 
 

Dia 25 de abril 

O dia amanheceu nublado e sem movimentação de ar. 

Durante todo o dia foram corridas apenas 3 regatas,(6 series) com ventos fracos e variáveis do 

quadrante norte. 

Devido a falta de ventos, todos os participantes e visitantes puderam se confraternizar e se 

formou um ambiente de camaradagem e descontração onde as avaliações dos barcos, historias 

de outros campeonatos e tantos outros assuntos foram discutidos, 

Na area reservada para o campeonato foram servidos, sandwiches variados , refrigerantes , agua 

e café. 

Ao final de cada dia havia uma geladeira com cerveja para relaxar. 

 

 
 

 

 

 

 



Dia 26 de abril 

Para o ultimo dia do campeonato pouco apareceu e o vento novamente estava muito fraco 

Por volta das 12:00 entrou vento do quadrante sul propiciou a realização de 3 regatas.  

Conforme a programação a ultima regata aconteceu antes da 15:e por ironia do destino o vento 

do quadrante sul soprou com intensidade de 8 nós durante todo o restante da tarde, 

A cerimônia de entrega de prêmios foi realizada as 16:00 e foram entregues premios a todos os 

participantes e troféus aos 5 primeiros colocados. 

Também foram entregues a todos os participantes uma lembrança para as esposas presentes e 

ausentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi feito agradecimento especial o Juiz de regatas que também recebeu um premio em 

reconhecimento ao seu trabalho e condução de todas as atividades. 

 

 
 

 

 

Conclusão: 

O campeonato transcorreu conforme planejado, e seguindo as normas e regulamentos da 

IOMICA,ABVRC, FBVM, HMS e ISAF; não havendo nenhum protesto quanto a organização ou 

Comissão de Regatas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatorio Financeiro 

 

ARRECADAÇÃO 

Numero de Inscritos   19 

Valor Inscrição 350 

Total Arrecadado   6650 

DESPESAS 

Prêmios 1950 

Juria 950 

Ajudantes 600 

Alimentação 3 dias 934 

Bebidas 3 dias 676 

Auxilio Parque  1000 

Taxa ABVRC 333 

Total Despesas 6443 

Saldo 208 

 

 

Resultado final pode ser considerado satisfatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 – sumula final do Campenato 

 


