
 
 

                              
 

REGATA DO 63º ANIVERSÁRIO  
 

Sábado, 7 de Agosto de 2021 
 

CLASSES CONVIDADAS 
 

OCEANO: 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)].  

MONOTIPO DE QUILHA: J24, Veleiros 23 (Vega / Fast), Velamar 22, Ranger 22. 

MONOTIPO: Snipe, Dingue e Laser (Standard, Radial e 4.7).  
 

1 - REGRAS 

A regata será regida: 

1.1 Pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de Regatas a Vela da WORLD SAILING 

(2021/2024). 

1.2 Pelas regras das classes convidadas. 

 

2 - PROPAGANDA 

Os barcos podem ser requeridos a exibir propaganda a critério da organização. Item 20.6 do Código de 

Propaganda da WORLD SAILING. 

 

3 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO  

Diretoria do Praia Clube São Francisco com apoio da Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro e dos 

clubes coirmãos.  



4 - LOCAL  

O evento terá como sede o Praia Clube São Francisco, situado à Estrada Leopoldo Froes Nº 700, São 

Francisco, Niterói – RJ. A regata será disputada na Enseada de Jurujuba, Baía de Guanabara e adjacências.  

 

5 - ELEGIBILIDADE  

São elegíveis os competidores que estiverem de acordo com o Apêndice J das Regras de Regata da WORLD 

SAILING (2021/2024) e regularizados com a FEVERJ.  

 

6- INSCRIÇÕES  

A inscrição deverá ser feita até 12:00 horas do Sábado 7 de Agosto de 2021, diretamente na Secretaria Náutica 

do Praia Clube São Francisco ou pelo E-Mail: nautica@pcsf.org.br 

 

7 - PROGRAMAÇÃO.   

DATA HORA ATIVIDADE 

Sábado 07/08/2021 12:00 Encerramento das inscrições. 

13:00 Início da sinalização de largada da regata para barcos Oceanos e 

Monotipos de Quilha. 

13:30 Início da sinalizações de largada da regata para barcos Monotipos. 

16:00 Horário limite para largar. 

 

8 - PERCURSOS E INSTRUÇÕES DE REGATA  

8.1 Os percursos para os barcos Oceanos e Monotipos de Quilha serão informados nas Instruções de Regata.  

8.2 Para os barcos Monotipos será utilizado percurso do tipo barla-sota e o número de pernas será informado 

nas Instruções de Regata. 

8.3 As Instruções de Regata estarão disponíveis a partir de 30 de Julho de 2021, na Secretaria Náutica, enviado 

via e-mail e pelo WhatsApp.  

  

9 - TEMPO CORRIGIDO  

ORC: TMF;  

IRC: TCC;   

RGS: TMFAA;  

Bico de Proa e demais classes por Ordem de Chegada.  

 

10 - PREMIAÇÃO  

10.1 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.  

10.2 Devido a pandemia e aos protocolos Sars-Covid 19 não haverá cerimônia de premiação, os prêmios dos 

ganhadores serão enviados aos clubes. 

 

11 - PROTOCOLO SARS-COVID 19 

11.1 A realização da regata do 63º Aniversário do Praia Clube São Francisco poderá ser reavaliada em função 

das regras estabelecidas pela Prefeitura de Niterói.  

11.2 Importante considerar a ocorrência da pandemia de SARS-COVID 19, a decisão de sair de casa e 

participar nas regatas é individual. A responsabilidade e obrigação de manter o distanciamento social é 

individual. 

11.3 A atracação e entrada nas instalações do PCSF só será permitida em caso de emergência, sendo 

obrigatório o uso de máscaras.  

 

12 – DIREITOS DE USO DE IMAGEM   

Em participando desta copa, 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 por período indeterminado, livres de quaisquer custos. 
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13 – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

13.1 Os competidores participam das regatas do 63º Aniversário do Praia Clube São Francisco 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.  

13.2 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. 

13.3 A decisão de participar da regata caracteriza um ato unilateral do competidor, ciente dos riscos que a 

atividade náutica proporciona. 

 

14 - MARÉ 

Sábado 07/08/2021 

Hora Altura 

08:36 0.1 m 

14:49 1.2 m 

21:02 0.3 m 

 

15 - MAIS INFORMAÇÕES  

Praia Clube São Francisco  

Fone: (21) 2711-6295 (tecle 4);   

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

 
 

 

B O N S   V E N T O S 
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