
 

REGRAS DO RANKING NACIONAL - 2020 

CALENDÁRIO 

Item 1 – Por mês, haverá no máximo 3 campeonatos válidos para o Ranking. 

Item 2 – Para incluir um campeonato no Ranking, é necessário:  

 Solicitar a um membro da comissão com no mínimo 10 dias de antecedência do evento. 

 O campeonato deve ser Open/Aberto (sem restrições). 

 Entre 3 a 5 dias de regatas. 

 Campeonato com no mínimo 7 regatas. 

 Mínimo 38 competidores; com no mínimo 2 velejadores de 3 estados. 

 Obrigatoriamente as inscrições devem ser divulgadas no grupo de Whatsapp “Virtual 

Regatta Brasil”.   

 A divisão de baterias da primeira regata do campeonato válido para o ranking, será baseada 

no resultado do Ranking Nacional atualizado. (Ex: Melhor ranqueado – Verde, 2º Amarelo, 

3º Azul, 4º Azul, 5º Amarelo, 6º Verde, 7º Verde e assim sucessivamente.) 

 Após a realização do campeonato, o organizador deve enviar para um dos membros da 

comissão a súmula geral e final com todos os participantes, no qual deve conter o nome 

completo de cada velejador (não pode ser só apelido ou só nome do barco).  

APURAÇÃO DO RANKING 

Item 3 – Será lançado no Ranking, a colocação final do velejador em cada campeonato válido para 

o Ranking. (Ex: Se ficou em 8º geral no campeonato, será lançando 8 pontos no Ranking.) 

Item 4 – De todos os campeonatos do Ranking, serão computados apenas 30% dos eventos: 

número inteiro. (Ex: 30% de 23 eventos = 6,9. Serão computados 6 eventos) 

Item 5 – DNC será o total de participantes (que completaram pelo menos 1 regata) no maior 

campeonato do ranking + 1. (Ex: Atualmente o maior nº de participantes é o evento do ICRJ, com 109 

barcos. Ou seja, todos os DNC de todas as regatas do ranking serão 110. Se posteriormente, aparecer um 

evento com 130 participantes, todos os DNC, de todos os campeonatos, serão alterados para 131.) 

Item 6 – Se o velejador não disputou 30% dos campeonatos do Ranking, será somado o valor de 

DNC nas regatas faltantes.  

Item 7 – O desempate será conforme as Regras de Regata (Apêndice A - A8) 

Item 8 – O Ranking Nacional 2020 será disputado até 31 de dezembro de 2020.  

OUTROS 

Item 9 – Comissão do Ranking Nacional será composta por 5 membros: Humberto Albuquerque, 

Lucas Dantas, Allan Godoy, Luciano Gubert e Clóvis Câmara. Essa comissão será responsável 

pelas regras, calendário, atualização, e divulgação do ranking.  

Item 10 – Casos omissos poderão ser deliberados pela comissão. 
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