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1. REGRAS 

1.1 O evento será disputado sob as Regras de Regata a Vela (RRV) 2017/2020 da World 

Sailing, conforme implementadas pelo aplicativo Virtual Regatta Inshore. 

1.2 No caso de interrupção de uma regata, pelo aplicativo, ou por problema no sinal de 

internet do host que venha a interromper ou prejudicar o andamento da regata, esta será 

anulada.  

1.3 Uma regata não será retardada, ou anulada, porque um ou mais competidores tiveram 

problema de conexão. 

1.4 As regatas serão disputadas usando barcos das classes Star, Day Boat e Offshore. 

1.5 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

2. PROPAGANDA 

2.1 Os competidores estão liberados para utilizar propaganda em seus nomes do Virtual 

Regatta. 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1 O Evento é aberto a todos os velejadores da classe Optimist, de qualquer época, pais 

de velejadores e técnicos, que possuam registro no aplicativo Virtual Regatta Inshore. 

3.2 Apenas os primeiros 76 Inscritos poderão participar do evento. 

3.3 Os barcos elegíveis poderão se inscrever a partir das 00:00horas de 23/03/2020  até as 

20:00horas de 23/03/2020, no site http://velaviagem.com.br  

3.4 No ato da inscrição, será fornecido o link para cadastro no quadro de aviso virtual pelo 

WhatsApp. 

3.5 Não será cobrada taxa de Inscrição. 

4. FORMATO DA COMPETIÇÃO E PROGRAMAÇÃO 

1ª FASE: A Flotilha será distribuída aleatoriamente em 4 baterias (Verde, Azul, Amarelo e 

Branco) de aproximadamente, o mesmo número de competidores. Serão disputadas 3 regatas 

para cada bateria. Ao final desta fase, os 9 primeiros colocados de cada bateria avançam para 

a 2º fase os demais estarão eliminados. 

2ª FASE: A Flotilha será distribuída em 2 baterias (Esmeralda e Platina) de 18 barcos cada 

conforme tabela abaixo. Serão disputadas 3 regatas para cada bateria. Ao final desta fase, o 

1º colocado de cada bateria, avança direto para a fase final; os competidores classificados da 

2ª à 10º posição, disputarão a semifinal, os demais estarão eliminados. 

Bateria Esmeralda Bateria Platina 

1º Verde 1º Amarelo 

1º Azul 1º Branco 

2º Amarelo 2º Azul 

2º Branco 2º Verde 

3º Azul 3º Branco 

3º Verde 3º Amarelo 

4º Branco 4º Verde 

4º Amarelo 4º Azul 

5º Verde 5º Amarelo 

 E assim sucessivamente até o último classificado para a 2ª fase. 

SEMIFINAL: Serão disputadas 3 regatas, em bateria única (prata).  Ao final desta etapa os 8 

primeiros colocados avançarão para a fase final, os demais estarão eliminados. 

http://velaviagem.com.br/
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FINAL: Os 10 velejadores classificados disputarão a série ouro, de 5 regatas. 

4.1 Programação: 

4.2 O Acesso aos competidores na regata será aberto pelo menos 10 minutos antes do 

horário previsto, para que possam treinar na raia. 

4.3 Para avisar aos competidores que o acesso foi liberado, a CR mostrará uma bandeira 

Laranja no quadro de avisos Virtual. 

4.4 Uma regata poderá ser iniciada desde que ao menos 5 competidores estejam 

conectados. 

5. INSTRUÇÕES DE REGATA 

5.1 Dadas as características do evento não haverá instrução de regata. 

6. INFORMAÇÃO AOS COMPETIDORES 

6.1 Aviso aos competidores serão publicados no quadro de avisos virtual, no grupo de 

WhatsApp do evento. 

7. PONTUAÇÃO 

7.1 Será adotado o Sistema Linear. 

7.2 Os pontos de uma fase não passarão para a fase seguinte. 

7.3 Na fase final, haverá um descarte. 

7.4 A pontuação de todas as “letras” (DNC, DNF, DSQ, etc.) será igual a 20 pontos nas 

fases 1,2 e semifinal. Na fase final será igual a 11 pontos. 

8. SISTEMA DE PUNIÇÃO 

8.1 As regatas serão arbitradas pelo aplicativo e as penalidades serão conforme as regras 

do mesmo.  

8.2 Os resultados das regatas serão finais, não cabendo protesto, nem pedido de reparação 

por competidor. 

9. PREMIAÇÃO 

9.1 Serão premiados do 1º ao 5º colocados no geral. 

10. INFORMAÇÕES  

Para maiores informações entrar em contato pelo WhatsApp: (21) 98545-1297 

DATA HORA ATIVIDADE 

23/03 00:00 

11:00 e 16:00 

20:00 

21:00 

Abertura das Inscrições 

Regatas Treino – Não pontuam para o Campeonato 

Término do prazo de Inscrição. 

Divulgação das Baterias 

24/03 10:00 

11:00 

18:00 

Regatas 1ª fase Baterias Verde e Amarelo 

Regatas 1ª fase Baterias Azul e Branco 

Regatas 2º fase Baterias Esmeralda e Platina 

25/03 10:00 

18:00 

Regatas Fase Semifinal 

Regatas Fase Final 


