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INSTRUÇÕES DE REGATA 

1. Informações Gerais 

1.1 Plataforma / Aplicativo: Virtual Regatta (Vr) Inshore 

1.2  Data: Dias 22, 23 e 24 de Junho de 2020 

1.3  Classe: J/70 

1.4  Raia: Longa - Rio De Janeiro 

1.5  Horário: A Partir Das 19h De Brasília (Gmt -3)  

 

2. Inscrições 

2.1 Número máximo de velejadores: 114 

2.2 Velejadores do ICRJ terão preferência nas 50 primeiras vagas – obrigatório informar o número do título para inscrição. 

2.3 As inscrições serão recebidas somente a partir do dia 15 ao dia 18 de junho de 2020. Inscrições feitas antes da data não 

serão aceitas. 

2.4 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo e-mail vela.icrj@gmail.com 

Deverá necessariamente constar no e-mail: 

a) Nome Completo;  

b) ID do Barco utilizado na plataforma VR Inshore;  

(não poderá ser alterado ao longo do campeonato, sob pena de receber pontuação equivalente a DNS);  

c) Clube que representa;  

d) Número de telefone celular com acesso ao aplicativo Whatsapp; 

e) Sendo sócio do ICRJ informar o número do título. 

2.5  Inscrições se encerram até o final do dia 18 de junho ou até acabarem as vagas. 

2.6 Quanto à confirmação da inscrição o velejador receberá link de acesso a grupo de whatsapp do campeonato para 

comunicados e informações gerais. O link do grupo não deverá ser divulgado a terceiros. 

2.7 Dia 21 de junho será publicada tabela contendo a distribuição dos grupos e horários das regatas conforme item 5 abaixo. 

Nesta ocasião o velejador será incluído no chat de whatsapp do seu respectivo Grupo para recebimento da senha de 

acesso às regatas. 

 

3  Pontuação 

3.1 A pontuação será computada nos moldes "Low Points System" (A4) Internacional. 

3.2.  Caso o velejador não participe ou não complete uma regata receberá pontuação equivalente a DNS/DNF e somará 20 

pontos na Fase Classificatória e na Fase Ouro, e somará 21 pontos na Regata Medal Race.  

3.3 A plataforma Virtual Regatta possui regras próprias de regata e não serão aceitos pedidos de reparação de qualquer 

espécie, seja por dificuldade de acesso, queda do sistema, falha na conexão, etc.  

3.4 Recomenda-se que os velejadores tirem um printscreen / foto da tela de Classificação da regata. 

 

4  Formato 

4.1 A Fase Classificatória conterá 6 grupos de 19 velejadores cada, sendo que a CR ICRJ completará a regata como 

vigésimo barco.  A divisão dos Grupos será no formato A, B, C, D, E, F.  

4.1.1 Na Fase Classificatória serão disputadas 6 regatas por grupo, com direito a 1 descarte do pior resultado, a ser aplicado 

somente nessa fase (o primeiro descarte não poderá ser aplicado às regatas da Fase Final/Ouro). 

4.2 A Fase Ouro será disputada pelos 19 melhores colocados da Fase Classificatória, sendo disputadas 5 regatas, com 

direito a 1 descarte do pior resultado, a ser aplicado somente na Fase Ouro (o segundo descarte não poderá ser 

aplicado às regatas da Fase Classificatória). 

4.3 A Regata Medal Race será disputada pelos 10 melhores classificados na somatória das duas fases anteriores com seus 

respectivos descartes, não poderá ser descartada e contará com pontuação dobrada. 

 

5  Comunicação 

5.1. Para comunicação oficial online serão criados grupos de Whatsapp com os velejadores de cada grupo (para fornecimento 

de senhas de acesso) e um grupo geral (para divulgação de avisos e resultados). 
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5.2 Nos horários das regatas, somente os administradores poderão escrever nos grupos de Whatsapp. 

5.3 Caso a CR ICRJ eventualmente venha a perder conexão ainda na pré-largada, essa regata será automaticamente 

cancelada e avisada no grupo de whatsapp do respectivo Grupo.  

5.3.1 Todos os velejadores devem atentar ao grupo de whatsapp caso a CR ICRJ não se encontre na listagem da pré-largada. 

Recomenda-se velejar numa plataforma (celular / computador) e manter-se online no grupo do whatsapp por outra (por 

exemplo: velejar no celular e acessar o grupo de whatsapp no computador ou vice-versa). 

 

6  Datas e Horários de Abertura de Salas 

6.1 As regatas da Fase Classificatória serão disputadas nos dias 22 e 23 de junho, nos seguintes horários:  

 

GRUPO A e B:  

Dia 22 as 19hs / 19:20 / 19:40  

Dia 23 as 19hs / 19:20 / 19:40 

 

GRUPO C e D:  

Dia 22 as 20hs/ 20:20 / 20:40  

Dia 23 as 20hs/ 20:20 / 20:40  

 

GRUPO E e F:  

Dia 22 as 21hs/ 21:20 / 21:40 

Dia 23 as 21hs/ 21:20 / 21:40 

 

6.2 As regatas da Fase Ouro serão disputadas no dia 24 de junho, nos seguintes horários:  

             19hs / 19:20 / 19:40 / 20hs /  20:20hs 

6.3 A Regata Medal Race será disputada no dia 24 de junho, às 21h. 

 

 

7 Procedimentos De Largada 

7.1 A senha de acesso para cada regata será divulgada nos Grupos de Whatsapp 5 minutos antes dos horários de abertura         

da respectiva regata.  

7.2 A regata será aberta para acesso 3 minutos antes da largada (por exemplo: senha divulgada as 18:55h abertura da sala 

as 19h, largada as 19:03h).  

7.3 Independentemente da sala já estar completa, a largada sempre será no mesmo horário, qual seja 03 minutos após a 

abertura da sala. 

 

8 Premiação   

8.1. Serão premiados os 3 primeiros colocados na classificação geral. 

8.2 Eventuais custos de envio dos prêmios por correio deverão ser arcados pelos respectivos ganhadores. 

 

 

9 Tábua De Marés 

Dia 22 – neutra 

Dia 23 – neutra 

Dia 24 – neutra 


