
 

 

A V O B  
 

RANKING  RGS-DF  2015 

 

 

R E G U L A M E N T O 

 

 

1) Elegibilidade 

 

a) Estar filiado à AVOB 2015; 

 

2) Regras 

 

a) Regras de Regatas à vela 2013 / 2016 da ISAF; 

b) Regras da RGS-DF; 

c) Determinações da CBVela, FNB e AVOB; 

d) Instruções de Regatas; 

e) Este regulamento. 
     
3) Categorias 

 

a) RGS-DF "Percurso Curto e Percurso Longo"; 

b) Grupos AVOB: Grupos Regata A e B e Cruzeiro; 

c) O barco do Grupo Regata A fará parte do Percurso Longo; 

d) Os barcos dos Grupos Regata B e Cruzeiro farão parte do Percurso Curto; 

e) Uso de classificação apenas pela regra RGS-DF; 

f) Os barcos de flotilha deverão estar filiados à AVOB e competirão dentro de seus 

respectivos Grupos AVOB; 

g) A eventual alteração de TMF não implicará em alteração de resultados anteriores. 
     

4) Etapas do RANKING  RGS-DF  2015 – 17 Regatas previstas - Programação 
     

AABB  Aniversário da AABB                  22/02  
ICB  Conselho Deliberativo – Volta ao Lago 15/03  
CNB  Aniversário do Clube Naval                      /03 

ICB  Aniversário do Iate Clube                  12/04  
CMIC  Comodoro Cota Mil                   19/04 

CAER  DF AVOB Etapa1                              25-26/04   
CNB  Batalha Naval Riachuelo – 15 Milhas    06/06  
CMIC/ICB Solitário                    13/06 

ICB/CMIC Ele e Ela                    14/06 
ICB  Comodoro Iate Clube                   26/07 

CAER  24 Horas                          18-19/08  



 

 

ICB  Semana de Vela JK                           29-30/08 
AABB  Copa AVOB              12-13/09 

AABB  Aniversário Banco do Brasil                 18/10 
ICB  DF da AVOB  Etapa2                  31/10-01/11   

CAER  Dia do Aviador                  25/10  
CNB  Dia do Marinheiro                  06/12  

   

No caso de eventos com mais de uma regata, será computada para o RANKING RGS-DF 
2015 o resultado do evento. 

 
5) Pontuação 

 

a) Nas Regatas Comemorativas, o resultado será fornecido pela organização de cada evento 
e, para apuração do RANKING RGS-DF 2015, a pontuação será a Classificação RGS-DF 

"Percurso Curto e Percurso Longo", considerando o percurso que o barco participou, 
excluindo-se os veleiros não filiados à AVOB. 

b) Quando a regata for corrida em percurso único, os barcos serão classificados com base nas 

alíneas c e d do item 3; 

c) Cada pontuação RGS-DF dos "Percurso Curto e Percurso Longo" será transferida para 

seu respectivo grupo; 

d) DNS, DNF, RAF, OCS, DSQ e BFD receberão as seguintes pontuações: 

- Número de barcos filiados à AVOB 2015 que compareceram à área de largada mais um, 

conforme ISAF 2013/2016, Apêndice A, item A-9. 

e) DNC receberá a pontuação: 

- Número de barcos filiados à AVOB 2015 que compareceram à área de largada mais dois, 
alterando o Apêndice A, item A-9 da ISAF 2013/2016. 

f) Descartes: 

I. De 1 a 3 regatas realizadas: não haverá descarte; II. De 4 a 5 regatas realizadas: 1 
descarte; III. De 6 a 8 regatas realizadas: 2 descartes; IV. De 9 a 11 regatas realizadas: 3 

descartes; V. De 12 a 14 regatas realizadas: 4 descartes; VI. De 15 a 17 regatas realizadas: 5 
descartes. 

g) Para fins de pontuação, deverá ser considerado, ainda, no que couber, as orientações  

contidas no item 9) Inscrições, deste Regulamento. 

h) O barco filiado à AVOB 2015 que tiver alguma pendência de medição poderá assumir 

temporariamente o rating atribuído de seu grupo, até que seja sanada a pendência. 

i) Bonificação: visando estimular os velejadores à participação nas regatas mais 

específicas, será atribuído um bônus sobre a colocação dos barcos que dela 

competiram,  conforme  estabelecido, abaixo: 

I    –  4 pts – Camp do DF – para cada etapa 1 e 2 

II  –  3 pts – 24 Horas 

III – 2 pts – Ele & Ela; Solitário; Copa Avob 

IV – 1 pt - pontuação normal – demais regatas. 

 



 

 

 
6) Critério de Desempate 

 

O Critério de desempate ocorrerá levando-se em consideração todas as Regatas válidas para o 

RANKING RGS-DF 2015 e se dará de acordo com a regra da ISAF 2013/2016, Apêndice A, 
item A-8. 

 

 
 

 
  
7) Premiação  

   
a) Para a Classificação Geral RGS-DF: 

Percurso Longo 
   1º /2°/3° Lugar 
    

            Percurso Curto 
   1º /2°/3° Lugar 

 
      b)   Para a Classificação por Grupo RGS-DF: RA, RB e Cruzeiro; 

 

               1º/2°/3° Lugar: Troféu e medalhas. 
                

Obs 1:  Será adotado o seguinte critério de premiação, isto é: 
 1 à 3 barcos   -  premiação somente para o 1º lugar; 
 4 barcos  - premiação para 1º e 2º lugares; 

 5 barcos ou mais - premiação para 1º , 2º  e 3º lugares. 
 

         2 – Para fazer jus à  premiação, o barco deverá ter corrido pelo menos 6 regatas. 
 
 

         3 – A premiação das Regatas Comemorativas é de responsabilidade dos Clubes organizadores. 
 

         4 - Caso um Grupo não obtenha o numero mínimo de 3 barcos, poderá ser concedido um 
premio de participação. 
      

         5 - A premiação do Ranking será fornecida pela AVOB e será realizada em data e local a ser 
em definidos após o encerramento da temporada de vela 2015. 

 
         6 – Premiação especial  - será concedida ao primeiro lugar de cada percurso, curto e longo,  
um PAINEL SOLAR para carregar bateria elétrica.  Com este excelente equipamento será possível 

manter sempre atualizados os níveis ideais de carga da bateria do veleiro,  aumentando assim a sua 
vida útil, e atender aos requisitos de segurança no que diz respeito às luzes de navegação, e ainda, 

uma melhor utilização dos instrumentos e acessórios à bordo.  
 
         7 -  Brindes serão sorteados para os participantes que atenderem aos requisitos mínimos 

exigidos neste regulamento. 
   

 



 

 

 

8) Protestos e Resultados 

 

Os julgamentos de protestos e a homologação dos resultados serão de responsabilidade do 

Clube Sede; 
 

 

9) Inscrições 
                   

a) Estarão automaticamente inscritos no RANKING RGS-DF 2015 todos os barcos filiados à 
AVOB 2015. 

b) Com o intuito de incentivar a participação no RANKING RGS-DF 2015, o prazo para a 

filiação à AVOB 2015 será até o dia 31 de MAR de 2015. 

c) A qualquer momento, um veleiro poderá ser filiado à AVOB 2015 e, conseqüentemente, 

participar do RANKING RGS-DF 2015. Resultados anteriores à filiação serão 
considerados DNC. 

d) A partir do dia 31MAR2015, um barco só terá seus resultados computados se estiver 

filiado, ou se for o caso, com a anuidade AVOB 2015 recolhida na secretaria náutica dos 
clubes antes da regata do dia, ou da primeira, se for uma série de regatas.  

e) Os barcos que correrem com Rating válido, mas, não se filiarem até 31MAR15, serão 
retirados das regatas anteriores à esta data e terão suas classificações corrigidas para 
efeito do Ranking. 

 

10) Instruções de Regata 

 

São de responsabilidade dos Clubes Organizadores; 
   

11) Casos Omissos 

 

Serão resolvidos pela Diretoria e pela Comissão Técnica da AVOB. 
     

 

Brasília/DF,  20 de fevereiro de 2015 

 

 

   Aloisio S Ferreira 

  Presidente da AVOB 

 

Rogério Caetano 

Diretor Técnico 


