
 
REGATA DO 61º ANIVERSÁRIO  

 

Sábado, 10 de Agosto de 2019 
 

SEGUNDO AVISO DE REGATA 
  

 

CLASSES CONVIDADAS 
 

ORC, IRC, BRA-RGS [Categoria A (igual ou acima de 30 pés) / Categoria B (igual ou baixo de 29 pés)], Bico de Proa 

[Categoria A (igual ou acima de 27 pés) / Categoria B (igual ou baixo de 26 pés)], HPE 25, J24, Veleiros 23 (Veja / 

Fast), Brasília 23, Velamar 22, Ranger 22, Snipe, Dingue e Laser (Standard, Radial e 4.7). Para a classe Dingue a 

regata será valida também para a “Regata 17° Aniversário da Flotilha Ventania” 

 

1 - REGRAS 

1.1 A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regatas a Vela da WORLD 

SAILING (2017/2020). 

1.2 O evento é classificado como categoria “C” para os iates, de acordo com o apêndice I Código de Propaganda da 

WORLD SAILING (2017/2020). 

 

2 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO  

Diretoria de Náutica do Praia Clube São Francisco, com apoio da Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro.  

 

3 - LOCAL  

Enseada de Jurujuba, Baía de Guanabara e adjacências.  

 

4 - ELEGIBILIDADE  

A regata é aberta a todos os velejadores das classes convidadas.  

 

5 - INSCRIÇÕES:  

A inscrição deverá ser feita até 12:30 horas do Sábado 10 de Agosto de 2019, na Secretaria Náutica do Praia Clube São 

Francisco, pelo E-Mail: nautica@pcsf.org.br ou pelo telefone (21) 2711-6295 (tecle 8). 

 

 

mailto:nautica@pcsf.org.br


6 - PROGRAMAÇÃO  

Sábado, 10 de Agosto de 2019.  

12:30 horas - Encerramento das inscrições.  

13:00 horas - Início da sinalização de largada da Regata para Oceanos e Monotipos de Quilha  

13:30 horas - Início da sinalização de largada da Regata para Monotipos  

 

 

7 - PERCURSOS E INSTRUÇÕES DE REGATA  

7.1 Os percursos serão informados nas Instruções de Regata que estarão disponíveis a partir de 1 de Agosto de 2019, na 

Secretaria Náutica, no site do Praia Clube São Francisco e enviado via e-mail.  

7.2 O percurso para as classes Snipe, Dingue e Laser será barla-sota e o numero de pernas será informado nas Instruções 

de Regata. 

 

8 - TEMPO CORRIGIDO  

ORC: TMF OFFSHORE; 

IRC: TCC;   

RGS: TMFAA;  

Bico de Proa e demais classes por Ordem de Chegada.  

 

9 - PREMIAÇÃO  

9.1 Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados de cada classe e categoria, desde que tenham 5 (cinco) ou mais 

barcos inscritos; com 4 (quatro) ou 3 (três) barcos inscritos, somente serão premiados os primeiros colocados.  

9.2 Referente à premiação valida para a “Regata 17° Aniversário da Flotilha Ventania”: Serão premiados os 3 primeiros 

colocados geral e os primeiros de cada categoria abaixo relacionadas: a) Juvenil (Timoneiro até 16 anos); b) Sênior 

(Timoneiro de 17 a 44 anos); c) Máster (Timoneiro de 45 a 55 anos); d) Grand Master (Timoneiro com 56 anos ou 

acima); e) Feminino; f) Dupla Mista; g) 1.5 (Tripulação com mais de 150 Kg); h).  

Um barco poderá se inscrever apenas em uma categoria.  
9.3 A Cerimônia de Premiação da Regata será em data a ser informada nas Instruções de Regata.  

 

10 - RESPONSABILIDADE:  

A decisão de participar ou não da Regata, será de exclusiva responsabilidade dos velejadores. A organização da Regata 

ou qualquer outra pessoa ou entidade envolvida na organização não se responsabilizam por qualquer lesão (inclusive 

morte), danos ou extravio de material ou pessoal, perda ou reivindicação sustentada por competidores ou qualquer um 

relacionado com um competidor antes, durante e depois da regata.  

 

11 - DIREITOS DE USO DE IMAGEM 

Em participando desta regata, qualquer velejador garante à organização do evento e seus representantes designados por 

ela e seus patrocinadores a fazer uso de qualquer imagem, foto ou entrevista feita antes, durante e depois da regata e 

também durante a premiação da regata, por período indeterminado, livres de qualquer custos. 

 

12 - MARÉ 

Sábado 10/08/2019 

05:32  0.40 

13:58 0.90 

18:38 0.50 

 

13 - MAIS INFORMAÇÕES  

Praia Clube São Francisco  

Telefone: (21) 2711-6295    

E-mail: nautica@pcsf.org.br; 

Site: www.pcsf.org.br. 

 

 

BONS VENTOS 

E 

BOA REGATA 

mailto:nautica@pcsf.org.br
http://www.pcsf.org.br/

