
CAMPEONATO ESTADUAL DE 
OCEANO – RJ – 2023   

 
         VPRS   

AVISO DE REGATA  
 

    
1. AUTORIDADE ORGANIZADORA  

O Campeonato será organizado pela FEVERJ, em conjunto com a coordenação da classe VPRS e com a 
Coordenação estadual da classe BRA-RGS, com apoio dos clubes sede de cada regata que compõem o 
mesmo.  

2. REGRAS  

Em todas as regatas válidas para este Campeonato serão aplicadas as seguintes regras e documentos:  

2.1. Regras de Regatas a Vela da World Sailing.  

2.2. Regras das classes BRA-RGS e VPRS;  

2.3. Avisos e Instruções de Regata de cada evento;  

3.  ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES  

3.1. Este ranking é aberto a todos os barcos com certificados de medição válidos das classes BRA-RGS 
e VPRS e que os velejadores estejam em dia com a FEVERJ ou sua respectiva federação estadual.  

3.2. Os barcos que atendam aos requisitos do item 3.1 ao se inscreverem para as etapas que compõem 
este Campeonato, estarão automaticamente, inscritos no mesmo. Os barcos que não atendam a 
estes requisitos, serão considerados como não tendo participado da etapa, para efeito do 
Campeonato Estadual.  

3.3. Serão considerados em dia com a FEVERJ, para efeito do Item 3.1 acima, os Barcos onde o 
comandante esteja em dia com a FEVERJ e possua a quantidade de Bônus capaz de cobrir o 
número de tripulantes, ou ao menos 50% da tripulação esteja em dia com a FEVERJ até o 1º dia 
de regata de cada etapa.   



4. SÉRIE:  

4.1. Haverá um Campeonato Estadual distinto para cada classe BRA-RGS e VPRS.  

4.2. Serão considerados os resultados de todas as regatas dos eventos abaixo, desde que atendam aos 
critérios definidos por este Aviso de Regatas.  

VPRS: Búzios Sailing Week; Regata Aniversário do RYC, Taça Comodoro do ICRJ, Regata Neptunus, 
Circuito Oceânico de Niterói e Circuito Rio. 

BRA-RGS: Regata Karl Heinrich Boddener, Taça Comodoro do ICRJ, Regata DPC, Regata Rei Olav V, 
Circuito Oceânico de Niterói, Regata Neptunus e Circuito Rio. 

5. PONTUAÇÃO:  

5.1. Conforme Apêndice A RRV-WS.   

5.2. Para todos os efeitos de pontuação, será considerado o número de barcos inscritos em cada etapa 
e não na série. Isto altera as regras A4.2, 44.3 E 30.2  

5.3. A Regra A9 não se aplica.   

5.4. Para cada 5 regatas válidas, um resultado será descartado, isto altera A2.1 das RRV-WS.  

5.5. Serão considerados os resultados de todas as regatas dos eventos que compõem este ranking e 
atendam os critérios estabelecidos neste A.R.   

5.6. Para efeito de pontuação do ranking somente serão considerados os Barcos elegíveis, para cada 
regata, conforme item 3 deste aviso. Todos os demais deverão ser excluídos da súmula, antes da 
mesma ser contabilizada.  

5.7. Caso um velejador mude de classe no decorrer do ano, será considerado DNC em todas as regatas 
seguintes da categoria original e em todas as regatas anteriores na categoria nova.  

6. PREMIAÇÃO:  

6.1. Serão Premiados do 1º ao 3º Colocados no geral de cada Classe VPRS e BRA-RGS 

7. DÚVIDAS E CASOS OMISSOS  

7.1. Em caso de dúvidas e casos omissos, a Comissão Técnica da FEVERJ ficará encarregada de decidir 
sobre as mesmas.   

   

   


