
         Classe OPTIMIST
(Válida para o Ranking da Classe)

Domingo 27 de Setembro de 2015.
Promoção:
FEVERJ e ABCO - Coordenadoria Estadual do 
Rio de Janeiro. 

Organização e Realização:
Praia Clube São Francisco e Projeto Grael.

Clube Sede: Praia Clube São Francisco.

Local:
Enseada de Jurujuba em Niterói.

Regras:
As regatas da Copa Flotilhas Bagual e Projeto 
Grael, serão regidas pelas regras, tais como 
enumeradas nas definições das Regras de 
Regatas a Vela da ISAF (2013/2016) e pelas 
determinações da IODA e ABCO.
O evento é classificado como categoria “C” 
de acordo com o Apêndice 1 Código de 
Propaganda da ISAF (2013/2016).

Elegibilidade:
São elegíveis os competidores que estiverem 
de acordo com o Apêndice K das Regras de 
Regata da ISAF 2013/2016, regularizados 
com a FEVERJ e a IODA na data da regata.

Inscrições:
Será obrigatória devendo ser preenchida de 
forma completa: Nome do Barco, Numeral, 
Categoria e Clube.
A inscrição poderá ser feita até ás 12:00 
horas do dia Domingo 27 de Setembro de 
2015, na secretaria náutica do Praia Clube 
São Francisco, pelo E-Mail:
nautica@pcsf.org.br ou pelo fax 2711-6295 
(tecle 8).

Programa de regatas:
Serão disputadas duas regatas para as 
categorias Veterano e Estreante, sem 

descarte, valendo o resultado final da 
soma das duas regatas. 

O horário programado para o sinal de 
atenção da primeira regata será às 13:00 
horas. 
Nenhum sinal de atenção será feito depois 
das 16:00 horas.

Instruções de regata:
Estarão à disposição dos velejadores na 
Secretaria Náutica do PCSF no momento da 
confirmação da inscrição.

Premiação:
Não haverá cerimônia de premiação. As 
sumulas serão disponibilizadas após as 
regatas.

Camisetas e brindes serão entregue na água 
aos participantes após a chegada da segunda 
regata.

Responsabilidade:
A decisão de participar ou não das regatas da 
Copa, 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. 

Aviso de Regata


