
 

 

 
 

 

 

ALTERAÇÃO No 1 NA INSTRUÇÃO DE REGATA 
 

INSTRUÇÕES SUPLEMENTARES DE REGATA 
CAMPEONATO ESTADUAL CLASSE OPTIMIST POR EQUIPES 

2 de novembro de 2017 
 
4. FORMATO DA COMPETIÇÃO 
4.1 O Campeonato Estadual por equipes terá a participação de equipes de acordo com o Regulamento da 

CEOPT. Será obrigatório o uso de fita colorida fornecida pela organização para identificar a equipe. 
Itens alterados conforme textos abaixo: 
4.2 O Campeonato Estadual por Equipes é organizado para um máximo de 16 equipes (anexo 2). Cada 

equipe deve ser composta por 4 ou 5 competidores, dos quais 4 podem velejar em cada regata. A 
composição das equipes fica a critério do Capitão de Flotilha e/ou Técnico de cada clube. 

4.3 Para a seleção das equipes, bem como para a formação da grade, o Comitê Organizador de Regatas 
calculará “Total de pontos” por grupo de 4 competidores por clube, conforme explicado abaixo: 
Após as primeiras 5 regatas realizadas no Campeonato Estadual (ou o número de regatas realizadas 
até o dia 29 de outubro, se menos de 5), os pontos totais dos 4 competidores com os melhores 
resultados cumulativos de cada velejador serão adicionados para dar uma pontuação total para a 
primeira equipe de cada clube. Para equipes com mais de 4 competidores: os pontos totais dos 
seguintes 4 competidores com os melhores resultados cumulativos de cada velejador serão 
adicionados para dar uma pontuação total para a segunda equipe de cada velejador e assim por 
diante. 

4.2 Para os eventos de regatas de equipes, cada clube pode entrar em uma ou mais equipes composta por 
quatro velejadores. 

4.3 Nenhum velejador será autorizado a participar de mais de uma equipe. 
4.4 A posição de cada equipe na grade será obtida ordenando-se as equipes de 1 a 16 pela ordem 

crescente do total de cada uma. 
4.5 O total de pontos dos competidores, conforme mencionado em 4.3, será baseado no ranking disponível 

até as 21:00 de 29 de outubro, independentemente de protestos ou pedidos de reparação ainda 
não decididos. 

4.6 A bandeira de protesto vermelha requerida deve ser anexada ao competidor, vestuário ou colete salva 
vidas e deve ser escondido e exibido ao largo do braço. Para indicar um protesto o velejador deverá 
mostrar a bandeira para os árbitros de maneira clara e bradar protesto. 

4.7 As Equipes finalistas se enfrentam numa série de melhor de 3 regatas, caso esta final se inicie até as 
16:00 h, após este horário a final será de uma única regata, enquanto os perdedores irão disputar o 
terceiro e quarto lugares em regata única. 

 

 

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2017. 
 
 
Comissão Organizadora 


