


1º Aviso de Regata 
Classe   

Ranger 22 (Regata válida para o 41º Campeo-
nato Brasileiro de 2022). 

Classes especialmente convidadas  
Oceano: ORC, VPRS, BRA-RGS (Cat A e B), Bico 
de Proa (Cat A e B). 
Monotipo De Quilha: Soling, Velamar 22, J-24. 
Monotipo: ILCA e Dingue.  
A notação [NP] em uma regra significa que um barco não pode protestar contra outro bar-
co por infringir essa regra. Isso altera o RRS 60.1(a). 

1 Organização e apoio 
Organização Praia Clube São Francisco, apoio FEVERJ e CBVela. 

2 Regras 
A regata será regida pelas regras, tais como enumeradas nas definições das Regras de 
Regatas a Vela da WORLD SAILING 2021/2024. 

3 Elegibilidade e Inscrição 
3.1 A regata será aberta a todos os barcos das classes,3.2 A inscrição é obrigatória. Os 
barcos e competidores elegíveis poderão fazer sua inscrição.  
Oceano: ORC, VPRS, BRA-RGS (Cat A e B), Bico de Proa (Cat A e B). 
Monotipo De Quilha: Soling, Ranger 22, Velamar 22, J-24. 

Monotipo: ILCA e Dingue. do preenchimento do formulário eletrônico ser informado ou 
pessoalmente entregando o formulário de inscrição na Secretaria Náutica do PCSF até às 
11:00 horas do dia 19 de Novembro de 2022. 
3.2 A inscrição é obrigatória. Os barcos e competidores elegíveis poderão fazer sua ins-
crição por meio do preenchimento do formulário disponível no  link de inscrição da regata. 
pessoalmente entregando o formulário de inscrição na Secretaria Náutica do PCSF até as 
11:00 horas do dia 19 de Novembro de 2022. 

4 Comunicação 
4.1 Avisos aos competidores serão divulgados no Quadro Virtual de Avisos de Whatsapp: 
Quadro de aviso oficial Todo velejador (a) e pessoal de apoio são responsáveis por en-
trar nesse grupo. 

5 Programa 
5.1 Encerramento das inscrições será às 11:00 horas. 

https://bit.ly/41regata
http://www.encurtador.com.br/jsLM3


5.2 Será disputada somente uma regata.   
5.3 O horário programado para o sinal de atenção será às 13:00 horas. 
5.4 A regata Grand Prix Jacques Cousteau será computada como a primeira regata da 
série de regatas do 41º Campeonato Brasileiro da Classe Ranger 22 de 2022, sendo por-
tanto a última classe a largar. 

6 Instruções de Regata 
As Instruções de Regata estarão disponíveis a partir do dia 11 de novembro de 2022, na 
secretaria náutica e no Quadro Virtual oficial de avisos de Whatsapp além de ser enviado 
via e-mail e Whatsapp. 

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 pre-
sente 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 A Premiação será em conjunto com a cerimônia de premiação do Campeonato Brasi-
leiro de 2022 da classe Ranger 22 a ser informado. 

10 Direito de uso de imagem 
10.1 Em participando desta regata, 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 indetermi-
nado, livres de quaisquer custos. 

11 Isenção de responsabilidade 
11.1 Os competidores participam da regata do Grand Prix Jacques Cousteau a seu pró-
prio risco. Considere a regra 4, Decisão de Competir. O esporte a vela por sua natureza é 
um esporte imprevisível e desta forma envolve risco. Por participar no evento, cada com-
petidor e equipe de apoio concorda que: 
11.1.2 Estão cientes do risco inerente envolvido no esporte e aceitam a responsabilidade 
de expor a si mesmo, sua tripulação e barco a tal risco enquanto tomando parte no even-
to; 
11.1.3 São responsáveis pela sua segurança, de suas tripulações, do barco e suas outras 
propriedades enquanto em água ou em terra; 
11.1.4 Aceitam a responsabilidade por qualquer prejuízo, dano ou perda até a extinção 
causada por suas ações ou omissões; 
11.1.5 O fornecimento de uma equipe de comissão de regata, barcos de segurança, árbi-
tros e outros oficiais e voluntários pela organização não isenta os competidores de suas 
próprias responsabilidades; 
11.1.6 A cobertura de um barco de segurança para esta tarefa, particularmente em extre-
mas condições de tempo, será conforme possa ser viável nestas circunstâncias. 
11.2 A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos mate-
riais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas e seus anteceden-
tes, durante ou depois de completado o evento. 
11.3 A decisão de participar da regata caracteriza um ato unilateral do competidor, ciente 
dos riscos que a atividade náutica proporciona. 



12 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  

Bons Ventos!!! 

mailto:nautica@pcsf.org.br

