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REGATA ONLINE IATE 60 ANOS 

 
22, 23 e 24 de maio 

 
 

AVISO DE REGATA 
Publicado: 15 de maio de 2020 – 16h 

 
 

1. SOBRE A REGATA ONLINE 

1.1. Plataforma do evento: Virtual Regatta Inshore 

1.1.1. Vídeo promocional: https://bit.ly/VideoVirtualRegatta 

1.1.2. Acesso pelo Computador: www.virtualregatta.com/en/inshore-game/ 

1.1.3. Acesso pelo celular Android: https://bit.ly/AndroidRegatta 

1.1.4. Acesso pelo celular IOS: bit.ly/IOSRegata  

1.2. Classe: J70 

1.3. Raia: Aarhus 

1.4. Percurso: BarlaSota 4 pernas 

1.5. Tamanho do percurso: Longo (aproximadamente 8 minutos cada regata) 

1.6. Horário oficial do campeonato: Brasília (GMT -3) www.horariodebrasilia.org/ 

2. REGRAS 

2.1. A Regata será regida pelas regras definidas no The Virtual Racing Rules of Sailing 

(VRRS) da World Sailing, e implementadas pelo aplicativo Virtual Regatta Inshore. 

2.2. A regata será arbitrada pelo aplicativo e as penalidades serão aplicadas 

imediatamente conforme as regras do jogo. Não cabendo protesto ou reparação. 

https://bit.ly/VideoVirtualRegatta
http://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/
https://bit.ly/AndroidRegatta
https://bit.ly/IOSRegata
http://www.horariodebrasilia.org/
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2.3. 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 

poderá ser anulada. 

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

problema de conexão. 

2.5. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Regata. 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

3.1. Apenas os primeiros 60 inscritos poderão participar do evento. 

3.2. A inscrição poderá ser feita até o dia 20 de maio, clicando AQUI 

3.3. Quando finalizar a inscrição, será fornecido ao competidor o link de acesso ao grupo 

de Whatsapp do evento. 

3.4. Não haverá taxa de inscrição. 

4. INFORMAÇÃO AOS COMPETIDORES 

4.1. O Quadro Virtual de Avisos será o grupo de Whatsapp do evento e é imprescindível 

que todos os inscritos estejam neste grupo, pois nele será postado todas as 

informações sobre o campeonato, como: Divisão dos grupos, horário da largada, 

senha de acesso para as regatas, sorteio dos brindes e outras informações pertinentes 

ao evento. 

4.2. Recomendamos que cada jogador tenha acesso a dois aparelhos (celular e/ou 

computador) conectados à internet durante as regatas, um conectado ao jogo Virtual 

Regatta Inshore e o outro aparelho conectado ao grupo de Whatsapp do evento para 

não perder nenhuma informação e atualização entre as regatas. 

5. FORMATO DA COMPETIÇÃO  

5.1. O evento será constituído por uma Fase Classificatória com todos os competidores (9 

regatas, sendo 3 regatas por dia) e a Medal Race (1 regata) com apenas os 10 

primeiros colocados da Fase Classificatória, conforme gráfico: 

 

5.2. Os inscritos serão distribuídos em até 3 baterias (amarelo, azul e vermelho) com 

aproximadamente 20 competidores. 

5.3. Para as disputas do dia 22 de maio, as distribuições dos competidores nas baterias 

serão feitas de forma aleatória. 

https://bit.ly/InscricaoRegataOnline
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5.4. Para as disputas dos dias 23 e 24 de maio, as distribuições dos competidores nas 

baterias serão feitas de acordo com a súmula do dia anterior, da seguinte forma: 1º 

colocado da súmula: amarelo; 2º azul; 3º vermelho; 4º vermelho; 5º azul; 6º amarelo; 

7ª amarelo e assim sucessivamente. 

5.5. A Medal Race (Regata da Medalha) será disputada às 20h no dia 24 de maio, com 

apenas os 10 primeiros colocados da Fase Classificatória. 

6. HORÁRIOS DAS REGATAS 

 

6.1. As regatas começarão pontualmente no horário programado. Porém reforçamos que 

qualquer alteração será enviada no grupo de Whatsapp do evento. 

7. PONTUAÇÃO 

7.1. Será adotado o Sistema Linear do Apêndice A. 

7.2. Com 5 (cinco) ou mais regatas haverá um descarte do pior resultado (exceto a Medal 

Race). 

7.3. A Medal Race tem pontuação dobrada: 1º colocado = 2 pontos, 2º colocado = 4 pontos 

e assim sucessivamente. Em caso de DNC, DNF, DSQ... receberá 22 pontos. O 

resultado da Medal Race não será descartado. 

7.4. Na fase classificatória, a RRV A4.2 (DNC, DNF, DSQ...) é alterada de forma que a 

pontuação é baseada no número de barcos da maior bateria. 

7.5. Competidor que participar de regata que não corresponde a sua bateria previamente 

divulgada, primeira vez receberá pontuação DNC, segunda vez em diante, que entrar 

na bateria errada, receberá pontuação DNE. 
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7.6. Competidores que jogarem com Alcunha/Pseudo (nome do competidor no jogo) 

diferente daquele informado na inscrição, serão considerados DNC. 

7.7. Solicitação de revisão de resultado, pode ser feito através do Whatsapp do 

administrador do grupo, mediante envio do print do resultado da regata em questão. 

Sendo assim, recomendamos que cada competidor tire um print do resultado assim 

que acabar a regata no jogo. 

8. PREMIAÇÃO E SORTEIOS 

8.1. Haverá certificado de premiação para: 

 1º ao 5º Colocado Geral 

 Melhor clube (o clube com a menor pontuação acumulada dos seus 3 melhores 

jogadores, até a fase classificatória – 9 regatas). 

8.2. No dia 24 de maio, às 19h45 haverá sorteio de brindes aos participantes que 

concluíram pelo menos 6 regatas da fase classificatória: 

1º Sorteio: Voucher de R$ 50 (compras na loja Noroeste Náutica ICB-DF) 

2º Sorteio: Caixa térmica 34 litros da marca Invicta (sem frete) 

3º Sorteio: Voucher de R$ 100 (compras na loja Noroeste Náutica ICB-DF) 

4º Sorteio: Voucher de R$ 150 (compras na loja Noroeste Náutica ICB-DF) 

5º Sorteio: Caixa térmica 45 litros da marca Coleman (sem frete) 

8.3. Os brindes serão fornecidos pela empresa Noroeste Náutica de Brasília “Tudo para o 

seu veleiro. Entregamos para todo o Brasil.” (61) 33494940 / 982470008. 

9. INFORMAÇÕES 

Para maiores informações entrar em contato pelo WhatsApp: (61) 981227997 - Allan Godoy. 


