
 
 

 

          
 

       Grand Prix  

 Jacques Cousteau 
 

Domingo, 28 de Novembro de 2021 
Classe: Velamar 22.  

Classes especialmente convidadas: Ranger 22, Brasília 23, 

Veleiros 23 (Vega + Fast), J24 e Brasília 32.  
 

1 Organização e apoio 

Organização Praia Clube São Francisco e Associação 
Fluminense da Classe Velamar 22, apoio FEVERJ. 
 
2 Regras 

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

Vela da WORLD SAILING 2021/2024, pelas 
determinações da Classe Velamar 22 e das Classes 
convidadas, e pelas Instruções de Regata. 
 
3 Protocolo SARS-COVID 19 

3.1 A realização da regata poderá ser reavaliada em 

função das regras estabelecidas pela Prefeitura de 
Niterói.  
3.2 Importante considerar a ocorrência da pandemia de 

SARS-COVID 19, a decisão de sair de casa e participar 
na regata é individual. A responsabilidade e obrigação 

de manter o distanciamento social é individual. 
3.3 A atracação e entrada nas instalações do PCSF só 

será permitida em caso de emergência, sendo 
obrigatório o uso de máscaras.  
 

4 Elegibilidade e Inscrição 
4.1 A regata será aberta a todos os barcos da classe 

Velamar 22, Ranger 22, Brasília 23, Veleiros 23 (Vega 
+ Fast), J24 e Brasília 32.  
4.2 A inscrição é obrigatória. Os barcos e competidores 

elegíveis poderão ser inscritos preenchendo o 

formulário de inscrição, entregando-o na Secretaria 
Náutica do PCSF até as 12:30 horas do dia 28 de 
Novembro de 2021. 
 
5 Programa 
5.1 Encerramento das inscrições será às 12:00 horas. 

5.2 Será disputada somente uma regata.   
5.3 O horário programado para o sinal de atenção será 

às 13:00 horas. 
 
6 Instruções de Regata 

As Instruções de Regata estarão disponíveis a partir do 

dia 20 de novembro de 2021, na secretaria náutica e 
no site do Praia Clube São Francisco além de ser 
enviado via e-mail. 
  
7 Local 
7.1 A sede do evento será o Praia Clube São Francisco 

em Niterói, RJ. 
7.2 A regata será disputada na enseada de Jurujuba, 

saco de São Francisco e baia de Guanabara. 
 
8 Percursos 

Serão devidamente informados nas Instruções de 
Regatas. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
9 Prêmios 
9.1 Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados de 

cada classe que se fizerem presente na raia com o 

mínimo de 4 barcos. Nas classes em que houver 
menos de 4 barcos participantes será premiado 
somente o primeiro colocado. 
9.2 Não haverá cerimônia de premiação. 
 

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 

Secretaria Náutica do Praia Clube São Francisco 
Fone: (21) 2711-6295 / ramal 216 
E-mails: nautica@pcsf.org.br / Site: www.pcsf.org.br              

2ºAviso de Regata 
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