
 
 

 

 

        

 Classe:  Dingue       

 
  Sábado 4 de Julho de 2009 

 
 

1 Promoção: FEVERJ e Coordenação Estadual de Classe Dingue. 
 
2 Organização: Praia Clube São Francisco e Flotilha Ventania. 
 
3 Regras: A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas 
definições das Regras de Regatas a Vela da ISAF 2009/2012. 
 
4 Elegibilidade e Inscrição:  
4.1 A regata será aberta a todos os barcos da classe Dingue regularizados com 
a FEVERJ. 
4.2 A inscrição é obrigatória, devendo constar a categoria e as demais 
informações de praxe (nome do barco e tripulação, numeral e clube filiado). Os 
barcos e competidores elegíveis deverão se inscrever na Secretaria Náutica do 
PCSF até às 12:00 horas do dia 4 de Julho de 2009, pessoalmente ou 
enviando-o via e-mail (dinau@pcsf.org.br) / fax 2711-6295 r. 253. 
 
5 Programa:  
5.1 Encerramento das inscrições será as 12:00 hr; 
5.2 Será disputada somente uma regata. 
5.3 O horário programado para o sinal de atenção será as 13:25 hr. 
 
6 Instruções de Regata: As Instruções de Regata estarão disponíveis a partir 
do dia 30 de Junho de 2009, no site do PCSF.  
 
7 Local:  
7.1 A sede do evento será o Praia Clube São Francisco em Niterói, RJ; 
7.2 A regata será disputada no saco de São Francisco e enseada de Jurujuba. 
 
8 Percursos: O percurso será triângulo-barlavento-sotavento (partida-1-2-3-
1-3-chegada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

Aviso  de  Regata 
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9 Prêmios:  
9.1 Serão premiados os 3 primeiros colocados na classificação geral e os 3  
primeiros das categorias abaixo relacionadas, desde que tenham 5 ou mais 
barcos inscritos; com 4 ou menos barcos inscritos, somente serão premiados 
os primeiros colocados. 
a) Juvenil – Para timoneiros até 16 anos completos. 
b) Feminina – Para tripulações do sexo feminino. 
c) Dupla Mista – Para tripulação mista.   
d) Sênior – Para timoneiros entre 17 anos e 44 anos completos. 
e) Master - Para timoneiros entre 45 anos e 59 anos completos.  
f) Grand Master – Para timoneiros acima de 60 anos. 
g) 1.5 – Para tripulações com mais de 150 Kg. 
9.2 A premiação será no sábado 4  de julho de 2009, após a regata, na 
churrasqueira da Náutica do PCSF. 
  
10 Isenções de Responsabilidade: Os competidores participam da regata a 
seu próprio risco. Considere a regra 4, decisão de competir. A autoridade 
organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais, 
físicos ou morte relacionados diretamente com a regata, durante ou depois de 
completado o evento. 
 
11 Mais Informações 
Praia Clube São Francisco 
Fone: (21) 2711-6295 / ramal 216 
Fax:   (21) 2711-6295 / ramal 253 
E-mail: dinau@pcsf.org.br 
Site: www.pcsf.org.br  
 
  


