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AVISO DE REGATA 

JIC-PIC 

Jurujuba Iate Clube 
 

23/11/13 – Veleiros Cabinados e de Cruzeiro 
 
O Jurujuba Iate Clube tem o prazer de convidar os velejadores e suas 

famílias para participarem do JIC -PIC – Novembro com Velas, cujo 

objetivo  é a CONFRATERNIZAÇÃO dos velejadores da Baía de Guanabara 

e proximidades, em especial os velejadores de cruzeiro. 
 

CLASSES CONVIDADAS 

 

Barcos Cabinados 

 

 

CATEGORIA: 

 

GRUPOS 

 

I- Barcos com   < ou =  32 pés 

II- Barcos com   <ou = 26 até 31,9 pés 

III- Barcos com   <ou = 22 até 25,9 pés 

IV- Barcos com   >ou = 21,9  pés 

 

ORGANIZAÇÃO: 

 

Jurujuba Iate Clube, Rua Lauro Sodré, S/N - Jurujuba - Niterói-RJ. 

Tel:2714-8875, E-mail – secretarianautica@jic.org.br 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

Sábado (23/11/2013): 12:00 horas: Início da sinalização da regata. 

 

A partir das 16:00 horas, confraternização dos participantes do evento, com 

Churrasco em Paquetá no PIC. 

 



As 18:00 horas: Premiação da Regata JIC-PIC, um espaço para os 

velejadores promoverem comércio de peças e utensílios náuticos em geral 

(feirinha). 

 

REGRAS 

 

A Regata será disputada de acordo com as Regras Internacionais de Regata 

a Vela da ISAF (Intenational Sailing Federation), edição 2009/2012, 

determinações da FBVM e FEVERJ, regras das Classes, avisos e instruções 

de Regata, incluindo alterações feitas pela Comissão de Regata e Protesto. 

 

INSCRIÇÕES 

 

Será obrigatória para todos os Iatistas participantes a inscrição, em modelo 

próprio completamente preenchido junto a Secretaria Náutica do Jurujuba 

Iate Clube, pelo fax 2714-8875 / ramal 27, ou por E-

mailsecretarianautica@jic.org.br, até às 11:00 horas no dia da regata. Os 

barcos que chegarem pelo mar, poderão entregar suas inscrições ao barco da 

CR, antes do sinal de atenção. 

OBS : Todas as embarcações deverão ter na sua inscrição os pés ( tamanho) 

da mesma. 

  

RESPONSABILIDADE 

 

A decisão de participar ou não da regata Novelas do Jurujuba Iate Clube, 

será de exclusiva responsabilidade dos participantes. O Jurujuba Iate Clube 

não assume qualquer responsabilidade por acidentes, danos, perdas 

pessoais, materiais ou qualquer natureza, referente a barco ou 

participantes, antes, durante ou após as Regatas. 

Em caso de acidentes prevalecerá a Convenção Internacional de 

Salvaguarda de Vidas Humana no Mar, cabendo ao barco mais próximo do 

acidente prestar assistência. 


