
 

 

  



 

 

    

 

 

1 - Evento: 

2 - Data: 

De abril a dezembro de 2023. 

3 - Local: 

Saco de São Francisco, enseada de Jurujuba e baia de Guanabara.  

4 - Quadro de Aviso online do Ranking: 
https://chat.whatsapp.com/IBwztFL5GQP7xKhAas3P0k 

  

5 - Organização e Realização: 

 

6 -Inscrições: 

6.1 Inscrições online: https://forms.gle/S1f1v5cXEWQ1aZ3w8 
6.2 A inscrição é obrigatória e válida para todas as regatas do Ranking Interno 

2023 da Flotilha Ventania, devendo constar o nome do Comandante, o nome 
do barco, o numeral da vela e o clube sede. 

6.3 Nas regatas realizadas nos clubes coirmãos e válidas pelo ranking da 
Flotilha Ventania, terão suas inscrições feitas diretamente nos clubes sede dos 
eventos. 
6.4 Os velejadores elegíveis poderão ser inscritos preferentemente através da 
Inscrição online, utilizando os formulários de inscrição preenchidos e entregues 

na secretaria náutica do Praia Clube São Francisco ou enviados pelo E-Mail 
nautica@pcsf.org.br, até 24 horas antes da primeira regata do Ranking. 

6.5 Os velejadores elegíveis que se inscreverem depois da primeira regata do 
Ranking da Flotilha Ventania, constante no Calendário do Ranking em anexo, 
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lhe será computado na Súmula Geral do Ranking, DNS (não largou) na 

pontuação das regatas anteriores não corridas.   

7 - Troca de proeiro:  

Em todas as etapas da disputa do Ranking da Flotilha Ventania de 2023, os 
Comandantes inscritos poderão trocar de proeiro sem a obrigação de informar 

a Comissão de Regatas.   

8 - Regras:  

Todas as regatas do Ranking da Flotilha Ventania de 2023 serão regidas pelas 
regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regatas a Vela 
da WORLD SAILING 2021 - 2024. 

9 - Elegibilidade:  

São elegíveis todos os velejadores da classe Dingue sócios do PCSF e os 
velejadores da classe Dingue dos clubes coirmãos que assim o desejarem. 

10 - Programação:  

As regatas do Ranking da Flotilha Ventania de 2023 serão disputadas conforme 

segue, de acordo com o Calendário do Ranking de Flotilha 2023 em anexo: 
10.1 Serão disputadas no máximo 10 (dez) regatas no ano, de Março a 
Dezembro, com direito a descartar 2 (dois) resultados.  

10.2 Será disputada somente 1 (uma) regata por mês.  
10.3 Quando a regata for de um Clube Coirmão, o resultado desta regata será 

valido para o Ranking da Flotilha Ventania do PCSF.  
10.4 As datas das regatas constantes no Calendário do Ranking poderão 

sofrer alterações, que serão devidamente informadas 

11 - Instruções de Regata & Percursos: 

As Instruções de Regata e os Percursos de cada regata do Ranking da Flotilha 
Ventania do PCSF, constantes no Calendário do Ranking em anexo, serão 
disponibilizadas pela secretaria náutica do Praia Clube São Francisco, afixadas 

no Quadro de Aviso online do evento e enviadas por e-mail, a partir de 

sua publicação no mínimo 48 horas antes de cada regata, 

12 - Pontuação: 

12.1 Será aplicado o Sistema Linear de Pontuação, apêndice A4 as Regras de 

Regata a Vela da WORLD SAILING 2021 - 2024.  
12.2 Os barcos que não partiram, não chegaram, se retiraram depois de chegar 

ou são desclassificados devem receber pontuação equivalente ao número de 
barcos inscritos na seria mais um, de acordo com o apêndice A5.2. 
12.3 Em caso de empate, serão utilizados como critérios de desempate de 

acordo com os apêndices A7 e A8. 

13 - Premiação: 

13.1 A premiação do Ranking da Flotilha Ventania do PCSF do ano 2023, será 
na festa de confraternização de fim de ano da Náutica em data a ser 

divulgada, na ocasião serão premiados aos primeiro cinco barcos colocados.  



 

 

13.2 O primeiro colocado do PCSF, receberá o troféu transitório do RANKING 

DA FLOTILHA VENTANIA, ficando com a posse do mesmo por um ano, será 
colocada no troféu uma placa com o ano e o nome do campeão. 

14 - Súmulas:  

14.1 As súmulas de cada regata serão afixadas no Quadro de Aviso 

online do evento. 
14.2 A súmula geral do Ranking da Flotilha Ventania de 2023, ficará 

exposta no Quadro de Aviso online do Ranking durante todo o ano de 
2023. 

15 - Direito de uso de imagem: 

Em participando deste ranking, 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 das regatas do Ranking por período 

indeterminado, livres de quaisquer custos. 

16 - Isenção de Responsabilidade: 

16.1 Os competidores participam das regatas do Ranking da Flotilha 

Ventania de 2023 a seu próprio risco. Considere a regra 3, Decisão de 
Competir. O esporte a vela por sua natureza é um esporte imprevisível 

e desta forma envolve risco.  
16.2 A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer 

responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte relacionados 
diretamente com a série de regatas e seus antecedentes, durante ou 

depois de completado o evento. 
16.3 A decisão de participar das regatas do Ranking da Flotilha 

Ventania caracteriza um ato unilateral do competidor, ciente dos riscos 
que a atividade náutica proporciona. 

17 - Mais Informações: 

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

Site: www.pcsf.org.br 
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2º TRIMESTRE    

 
ABRIL   

Nr DATA EVENTO CLASSE OBSERVAÇÃO 

1 02/04 Regata Praiana (Flotilha Ventania) Dingue Válida pelo Ranking da 
Flotilha Ventania 

     

 

MAIO   

Nr DATA EVENTO CLASSE OBSERVAÇÃO 

2 13/05 Regata Velho Bidi (Flotilha Ventania) Dingue Válida pelo Ranking da 
Flotilha Ventania 

     

 

JUNHO   

Nr DATA EVENTO CLASSE OBSERVAÇÃO 

3 17/06 48º Regata DPC (CNC)  Dingue Válida pelo Ranking da 

Flotilha Ventania 

     

 
3º TRIMESTRE    

 
JULHO   

Nr DATA EVENTO CLASSE OBSERVAÇÃO 

4 08/07 Copa Marcelo Gilaberte (PCSF) Dingue Válida pelo Ranking da 

Flotilha Ventania 

     

 

AGOSTO   

Nr DATA EVENTO CLASSE OBSERVAÇÃO 

5 05/08 Regata Aniversário do PCSF (PCSF) Dingue Válida pelo Ranking da 
Flotilha Ventania 

     

 

SETEMBRO   

Nr DATA EVENTO CLASSE OBSERVAÇÃO 

6 09/09 Regata 117º Aniversário do ICB (ICB) Dingue Válida pelo Ranking da 
Flotilha Ventania 

     

 
  



 

 

4º TRIMESTRE    

 
OUTUBRO   

Nr DATA EVENTO CLASSE OBSERVAÇÃO 

7 15/10 Regata Mestre Inacio (Flotilha Ventania) Dingue Válida pelo Ranking da 

Flotilha Ventania 

     

 

NOVEMBRO   

Nr DATA EVENTO CLASSE OBSERVAÇÃO 

8 12/11 Regata Cavalo Marinho (Flotilha 

Ventania) 

Dingue Válida pelo Ranking da 

Flotilha Ventania 

     

 

DEZEMBRO   

Nr DATA EVENTO CLASSE OBSERVAÇÃO 

9  17/12 Regata Comte Horacio (Flotilha Ventania)  Dingue Válida pelo Ranking da 
Flotilha Ventania 

     

 

 

 


