
 7a etapa da Copa Interclubes

Domingo 4 de Julho de 2010

CLASSES
ORC INT, ORC Club, BRA RGS (Cat. A > 30 pés / Cat. B < 29 pés), SMP2,
Cruzeirão (Cat. A > 32 pés / Cat. B < 32 a 24 pés / Cat. C < 23 pés), J24, 
Veleiros 23’ (Vega / Fast), Brasília 23, Velamar 22, Ranger 22, Skipper 21, 
Snipe, Dingue, Laser (Standard, Radial masculino, Radial feminino e 4.7), 
Optimist (Veterano / Estreante). 

Aviso de Regata



1 Organização e Realização: Praia Clube São Francisco.

2 Local: Enseadas de São Francisco e baia de Guanabara e adjacências. 

3 Regras: 
3.1 A regata  será  regida  pelas  regras,  tais  como enumeradas  nas  definições das 
Regras de Regatas a Vela da ISAF 2009/2012.
3.2  O evento  é  classificado  como  categoria  “C”  para  os  iates,  de  acordo  com o 
apêndice I Código de Propaganda da ISAF (2009/2012).

4 Elegibilidade: São  elegíveis  os  competidores  que  estiverem de  acordo  com o 
Apêndice K das Regras de Regata da ISAF 2009/2012 e regularizados com a FEVERJ.

5 Inscrições: A inscrição poderá ser feita até ás 12:30 horas do Domingo 4 de Julho 
de  2010,  na secretaria  náutica  do  Praia  Clube  São  Francisco,  pelo  E-Mail 
náutica@pcsf.org.br ou pelo fax  2711-6295 / ramal 216.

6 Programação: 
Domingo 4 de Julho
12:30 hr - Encerramento das inscrições.
13:00  hr  -  Inicio  da  sinalização  de  largada  da  Regata  na  raia  1  (Oceanos  e 
Monotipos).
13:00 hr - Inicio da sinalização de largada da Regata na raia 2 (Optimist).

7 Percursos & Instruções de Regata:
Os percursos serão informados nas Instruções de Regata que estarão disponível a 
partir do dia 15 de Junho de 2010, na secretaria náutica e no site do Praia Clube São 
Francisco e/ou enviado via e-mail. 

8 Pontuação: 
8.1 A colocação dos barcos Oceanos das Classes ORG INT, ORC CLUB, BRA RGS e 
SMP2 será determinada pelo tempo corrigido.
8.2 Para os Oceanos da classe Cruzeirão o resultado será pela ordem de chegada.

9 Premiação: Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados de cada classe, desde 
que tenham 5 (cinco) ou mais barcos inscritos; com 4 (quatro) ou 3 (três) barcos 
inscritos, somente serão premiados os primeiros colocados. A Cerimônia de Premiação 
será em data a ser informada.

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. 

12 Mais Informações
Praia Clube São Francisco
Fone: (21) 2711-6295 / ramal 216
Fax:   (21) 2711-6295 / ramal 253
E-mail: nautica@pcsf.org.br
Site: www.pcsf.org.br 
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