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1. REGRAS 

1.1 O evento será disputado sob as Regras 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 impossibilitar o gerenciamento da regata, esta poderá ser 
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 Offshore e J-70. 
1.5 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Regatas. 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

2.1 O Evento é aberto a todos que possuam registro no aplicativo Virtual Regatta Inshore. 
2.2 Até 57 competidores poderão participar do Evento.  
2.3 Os barcos elegíveis poderão se inscrever a partir das 18:00 horas de 25/06/2020 até as 

14:00horas de 29/06/2020 (ou até acabarem, as vagas, o que ocorrer primeiro) no site 
http://velaviagem.com.br  

2.4 Na página do evento está disponível um botão verde com o link para o quadro de aviso 
virtual pelo WhatsApp. É imprescindível que o competidor entre neste grupo para poder 
acompanhar toda a sinalização e demais avisos do evento. 

2.5 Não haverá taxa de inscrição. 

3. FORMATO DA COMPETIÇÃO 

3.1 O Evento será constituído por uma fase classificatória seguido por uma fase final.  
3.2 FASE CLASSIFICATÓRIA 

3.2.1 A Fase Classificatória será disputada nos primeiros dois dias de regatas. 

3.2.2 Os barcos serão distribuídos em até 3 baterias de aproximadamente, o mesmo 

número de competidores.  

3.2.3 Para o primeiro dia de competição a distribuição será feita de forma aleatória.  

3.2.4 Após as regatas do 1º dia os competidores serão redistribuídos pelas baterias 

com base em sua classificação geral conforme tabela abaixo: 
 

COLOCAÇÃO NA SÉRIE BATERIA 2 º DIA  
1º VERDE 
2º AMARELA 
3º AZUL 
6º AZUL 
7º AMARELA 
8º VERDE 
9º VERDE 

E assim sucessivamente 
 

3.3 FASE FINAL 
3.3.1 A Fase Final será disputada no dia 02/07/2020  

3.3.2 Os competidores classificados conforme tabela abaixo disputarão a fase final 
divididos em baterias com base em sua classificação geral na série 
classificatória: 
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3.3.3 Para o resultado final, os competidores na bateria prata, serão classificados após 

os da bateria ouro. Os competidores não classificados para a fase final manterão 
sua classificação na fase classificatória 

4. PROGRAMAÇÂO 

 

4.1 Na Fase Classificatória, estão programadas, 6 regatas para cada bateria,  
4.2 Na fase Final, estão programadas 4 regatas para a bateria Ouro e 2 para a Prata;  
4.3 Para informar que uma sinalização de partida será iniciada em 3 minutos, a CR publicará 

no Quadro de Avisos uma bandeira Laranja sobre a bandeira da bateria que irá partir. 
4.4 Uma regata poderá ser iniciada desde que ao menos 5 competidores estejam 

conectados. 

5. INFORMAÇÃO AOS COMPETIDORES 

5.1 Aviso aos competidores serão publicados no quadro de avisos virtual, no grupo de 
WhatsApp do evento. 

6. PONTUAÇÃO 

6.1 Será adotado o Sistema Linear. 
6.2 Haverá um descarte para cada 5 regatas realizadas. 
6.3 Na fase classificatória, a RRV A4.2 é alterada de forma que a pontuação é baseada no 

número de barcos inscritos na maior bateria. 

7. SISTEMA DE PUNIÇÃO 

7.1 As regatas serão arbitradas pelo aplicativo e as penalidades serão conforme as regras 
do mesmo.  

7.2 Os resultados das regatas serão finais, não cabendo protesto, nem pedido de reparação 
por competidor. 

8. PREMIAÇÃO 

8.1 Serão premiados do 1º ao 3º colocados no geral. 
8.2 Serão distribuídas camisetas para todos os competidores que correrem 5 ou mais 

regatas.  

9. INFORMAÇÕES  

Para maiores informações entrar em contato pelo WhatsApp: (21) 98828-6158 

COLOCAÇÃO NA SÉRIE BATERIA 

Do 1º ao 19º Colocados OURO 

Do 20 ao 38º Colocados PRATA 

DATA HORA ATIVIDADE 
29/06 15:00 Divulgação das baterias 

30/06 
19:00 
19:45 
20:30 

3 Regatas Fase Classificatória Bateria Verde 
3 Regatas Fase Classificatória Bateria Amarela 
3 Regatas Fase Classificatória Bateria Azul 

01/07 
19:00 
19:45 
20:30 

3 Regatas Fase Classificatória Bateria Verde 
3 Regatas Fase Classificatória Bateria Amarela 
3 Regatas Fase Classificatória Bateria Azul 

02/07 
 

19:00 
19:30 

2 Regatas Fase Final Bateria Prata 
4 Regatas Fase Final Bateria Ouro 


